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EDITORIAL

50 ANYS FENT ADVOCATS
I ADVOCADES, 50 ANYS DE
L’ESCOLA DE PRÀCTICA JURÍDICA

Consell assessor de Món Jurídic

La formació és un dels pilars del nostre Col·legi. La defensa dels interessos del ciutadà s’assoleix quan els/les
advocats/des, professionals encarregats d’aquesta feina
essencial per a la societat, coneixen la legislació, la jurisprudència i les eines pròpies del seu exercici diari.

cuments jurídics, litigació, etc.). Tot, amb la metodologia
del Learning by doing (aprendre fent) en les fases inicials
i d’inici de l’especialització i fent valdre el saber dels docents, advocats en exercici, que fan que l’oferta formativa del Col·legi representi un avantatge competitiu.

Per tal de garantir aquesta funció, l’ICAB s’ha preocupat i ocupat per oferir als seus col·legiats i col·legiades
tot un ventall de cursos, conferències, congressos, etc.
amb l’objectiu que els nostres companys i companyes
es mantinguin competents en la seva àrea del Dret de
dedicació preferent.

A més, i des de fa uns anys, l’EPJ també dóna la possibilitat de realitzar pràctiques en institucions públiques,
despatxos o empreses de caràcter privat.

I pel que fa a la formació d’inici a la professió, fou al
1966 quan a l’ICAB es van posar les bases per crear
l’Escola de Pràctica Jurídica, dissenyant un programa
educatiu per tal de donar resposta a les necessitats dels
aleshores llicenciats en dret, que acabaven els seus
estudis a la facultat i necessitaven les eines i habilitats
pròpies de la pràctica de l’advocacia.
Des d’aleshores, l’Escola proposa una oferta no només
litigant, sinó també d’assessorament i on es treballen
les competències que defineixen la nostra professió i
les habilitats essencials per a exercir-la (atenció al client,
empatia, relació amb l’Administració, producció de do-

Les 6 matèries (civil, penal, laboral, administratiu, família
i mercantil) permeten als alumnes especialitzar-se, com
a mínim, en dues d’elles.
Aquest mes de maig commemorem aquesta efemèride,
amb un acte institucional, durant el qual es projectaran
diferents vídeos, es lliurarà l’orla que recull les fotografies dels exalumnes que han volgut participar en aquesta
campanya i s’inaugurarà la sala Frederic Roda Ventura,
degà que posa nom a l’EPJ. Aquell mateix dia se celebrarà la Fira de l’ocupació i formació, per tal d’oferir als
estudiants de les diferents facultats, els programes de
formació i el networking.
Brindem per aquests primers 50 anys i pels que han de
venir!
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Reial Decret 105/2016, de 18 de
març, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016 (BOE
núm. 70, 22.03.2016).
Reial Decret 98/2016, de 11 de
març, pel qual es regulen els requisits
de seguretat, tècnics i de comercialització de les motos nàutiques,
embarcacions esportives i els
seus components (BOE núm. 64,
15.03.2016).
Llei 1/2016, de 3 de febrer, de
modificació de la Llei 3/1986, de 29
d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOE núm. 65,
16.03.2016).
Ordre HAP/347/2016, de 11
de març, per la qual s’eleva a 30.000
euros el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds
d’ajornament o fraccionament de
deutes derivats de tributs cedits la
gestió recaptadora dels quals correspongui a les comunitats autònomes
(BOE núm. 66, 17.03.2016).
Ordre HAP/365/2016, de 17 de
març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i
de l’Impost sobre el Patrimoni, exercici 2015, es determinen el lloc, forma
i terminis de presentació dels mateixos, s’estableixen els procediments
d’obtenció, modificació, confirmació
i presentació de l’esborrany de declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, es determinen les
condicions generals i el procediment

per a la presentació d’ambdós per
mitjans telemàtics o telefònics i es
modifica una altra normativa tributària
(BOE núm. 70, 22.03.2016).
Ordre ECC/394/2016, de 17 de
març, per la qual s’aprova el model
d’autoliquidació i pagament de la
taxa que preveu l’article 88 de la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de
comptes (BOE núm. 76, 29.03.2016).
Ordre DEF/482/2016, de 30 de
març, per la qual es regulen les Unitats de Protecció enfront de l’Assetjament (BOE núm. 84, 07.04.2016).
Ordre VEH/68/2016, de 22 de
març, per la qual s’habilita la presentació i el Pagament telemàtic del model
940, corresponent a l’impost sobre
les estades a establiments turístics,
i que modifica l’Ordre ECO/320/2013,
de 12 de desembre, per la qual es
regula la presentació i el Pagament telemàtic de l’impost sobre les estades
a establiments turístics (DOGC núm.
7095, 08.04.2016).
Ordre VEH/69/2016, de 22 de
març, per la qual s’habilita la presentació i el Pagament telemàtic del model
042, corresponent a la taxa fiscal del
joc, a la modalitat d’apostes, i que
modifica l’Ordre ECO/14/2014, de 15
de gener, per la qual s’aprova el model
d’Autoliquidació 042 (DOGC núm.
7095, 08.04.2016).
Circular 3/2016, de 21 de març,
del Banc d’Espanya, a les entitats
titulars de caixers automàtics i les en-

titats emissores de targetes o instruments de pagament, sobre informació
de les comissions per la retirada
d’efectiu en caixers automàtics
(BOE núm. 76, 29.03.2016).
Resolució VEH/545/2016, de 23
de febrer, per la qual es dóna publicitat als criteris generals del Pla de
control tributari de l’Agència Tributària
de Catalunya per a l’any 2016 (DOGC
núm.7074, 08.03.2016).
Resolució de 15 de març de 2016,
de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual
s’estableix el procediment per efectuar
a través d’internet l’embargament de
diners en comptes a termini i imposicions a termini fix en entitats de crèdit
(BOE núm. 70, 22.03.2016).
Resolució de 4 d’abril de 2016,
de la Direcció general de Tributs,
en relació amb la deduïbilitat dels
interessos de demora tributaris, en
aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 83,06.04.2016).
Acord entre el Regne d’Espanya
i la República Islàmica de Mauritània sobre la promoció i protecció
recíproca d’inversions, fet “Ad Referèndum” a Madrid el 24 de juliol de
2008 (BOE núm. 74, 26.03.2016).
Correcció d’errades al Decret
162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en Mercats de Marxants
(DOGC núm. 6914, de 16.07.2015).
(DOGC núm. 7078 14.03.2016).
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte

Document Publicitari. Data d'emissió: Gener 2016
Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.

Expansió Plus PRO
T’abonem el 10% de la teva quota
de col·legiat*
-------------------------------------------------------------------------------------

0
comissions
d’administració i
manteniment.**

+ 3%

+

de devolució (mínim 5 euros i fins a
50 euros al mes) en els principals rebuts
domiciliats i sobre les compres amb
targeta de crèdit en comerços
d’alimentació.(1)

3% TAE
de remuneració

en compte sobre els 10.000 primers
euros, en cas de tenir saldos en
estalvi-inversió superiors a
30.000 euros.(2)

------------------------------------------------------------------------------------Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió
i comencem a treballar.
sabadellprofessional.com

El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera concreta per al teu col·lectiu.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. Han de ser centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i se n’exclouen les despeses d’acadèmies particulars, col·legis
professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
2. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a
aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
3. Per tenir accés a aquesta retribució els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de:
comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons
Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els
titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a
cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE (calculada
tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de 15.000 euros
diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
Oferta vàlida, a partir del mes de octubre de 2015, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de
3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims
mesos.
* Fins un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L’abonament es farà durant el mes de gener en l’any següent.
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Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

LLEI 20/2015, DE 14 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ, SUPERVISIÓ I SOLVÈNCIA
DE LES ENTITATS ASSEGURADORES I REASSEGURADORES
Per Isidor Garcia
Comissió de normativa

El passat 15 de juliol es va publicar
al BOE una llei que ha entrat en
vigor gairebé íntegrament l’1 de
gener del 2016.
Cal advertir, però, que les modificacions al text refós de la Llei
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles
a motor (en matèria de convenis
d’indemnització directa, declaració amistosa d’accident i convenis
d’assistència sanitària per lesionats de trànsit) entraran en vigor
l’1 de juliol del 2016.
També cal posar de manifest que
aquesta és una llei molt extensa i que modifica o deroga molts
textos normatius, relacionats amb
l’àmbit natural de la seva regulació, que pretén ser el de l’activitat
asseguradora privada a Espanya, a
més d’incorporar a l’ordenament
espanyol diverses directives comunitàries en la matèria.
Des d’aquest punt de vista, la llei
estableix la regulació i supervisió

de l’activitat asseguradora i reasseguradora privada, comprenent
les condicions d’accés i exercici i
el règim de solvència, sanejament
i liquidació de les asseguradores
i reasseguradores, per protegir
els drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris i per promoure
la transparència i el desenvolupament adequat de l’activitat asseguradora. Determina el seu àmbit
objectiu i subjectiu d’aplicació i les
definicions aplicables a efectes
d’aquesta Llei, i estableix com a
autoritat nacional de supervisió a
la Direcció General d’Assegurances
i Fons de Pensions, sens perjudici de les facultats supervisores i
de regulació que corresponen al
ministre d’Economia i Competitivitat en aquesta Llei i en la resta
de l’ordenament jurídic i de les
competències que, si s’escau,
corresponguin a les comunitats
autònomes.
La llei regula les condicions per a
l’obtenció de l’autorització administrativa com a requisit previ per
a l’accés a l’exercici de l’activitat
asseguradora o reasseguradora.
Estableix el règim jurídic de les
mútues d’assegurances, cooperatives d’assegurances i mutualitats
de previsió social, encara que per
a aquestes entitats es manté la
vigència del text refós de la Llei
d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades fins que
s’estableixi una regulació específica de les mútues i, en particular,
del seu règim jurídic de dissolució,
transformació, fusió, escissió i cessió global d’actiu i passiu.

En relació amb les condicions
d’exercici de l’activitat asseguradora, s’estableix un sistema de govern de les entitats asseguradores
que incorpora les previsions de la
Directiva “Solvència II”, que determina que alguns riscos han de ser
tinguts en compte i supervisats a
través d’exigències en matèria de
govern de les entitats asseguradores i no només a través del compliment de cobertures quantitatives
dels mateixos.
La llei també regula les potestats
i facultats de l’autoritat supervisora espanyola d’assegurances,
particularment la supervisió per
inspecció.
Ampliant la legislació anterior,
s’estableix la regulació i supervisió
específica dels grups d’entitats asseguradores i reasseguradores, admetent la creació de grups sense
vinculació de capital, en particular,
grups de mútues d’assegurances.
La supervisió del grup inclourà
l’avaluació de la seva solvència, de
les concentracions de risc i de les
operacions internes en el grup. Les
entitats asseguradores i reasseguradores pertanyents a un grup han
de disposar, també individualment,
d’un sistema de govern eficaç que
ha d’estar subjecte a supervisió.
La llei estableix els mecanismes
de què disposa l’autoritat supervisora per afrontar situacions de
deteriorament financer de les entitats, incloent mesures de control
especial, i regula els procediments
de revocació, dissolució i liquidació
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d’aquestes entitats, així com el
règim sancionador per incompliment de les previsions legals.
Cal destacar que, en matèria de
liquidació d’asseguradores, les normes són imperatives i s’estableix
el concepte de creditor per contracte d’assegurança amb privilegi
especial, reconeixent als mutualistes i cooperativistes els mateixos
drets que als socis de les societats
de capital, especialment el dret
d’informació i participació en el patrimoni resultant de la liquidació.
Quant a la modificació i derogació de textos, la llei deroga alguns
articles de la Llei 50/1980, de contracte d’assegurança; també el Reglament de Funcionament i altres
disposicions relatives a la Comissió
Liquidadora d’Entitats Asseguradores i en el que encara estigués en
vigor, el Reglament del Consorci
de Compensació d’Assegurances
i, sobretot --perquè és la norma a
la qual ve a substituir-- el text refós
AF-Faldon_210x80.pdf
20/4/16
13:01
de la Llei1 d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades
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(excepte, com ja hem comentat,
en aspectes relatius a les mútues,
mutualitats de previsió social i cooperatives d’assegurances).
A més, aquesta Llei modifica
--entre altres-- la Llei del contracte
d’assegurança, la Llei d’ordenació
de l’edificació, el text refós de la
Llei de Regulació dels Plans i Fons
de Pensions, la Llei concursal,
el text refós del Estatut legal del
Consorci de Compensació d’assegurances, el text refós de la Llei
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor, la Llei de mediació
d’assegurances i reassegurances
privades, la Llei de l’IRPF i de modificació parcial de les lleis de dels
impostos sobre societats, sobre
la renda de no residents i sobre el
patrimoni i la Llei de l’Impost sobre
Societats, entre d’altres.
Entre les modificacions de la Llei
del contracte d’assegurances, s’estableix que en les assegurances de
persones el prenedor o l’assegurat
no tenen obligació de comunicar

la variació de les circumstàncies relatives a l’estat de salut de
l’assegurat, que en cap cas es
consideraran agreujament del risc.
També es determina que les parts
es puguin oposar a la pròrroga del
contracte d’assegurança mitjançant una notificació escrita a l’altra
part, efectuada amb un termini de,
almenys, un mes d’antelació a la
conclusió del període de l’assegurança en curs quan qui es s’oposi
a la pròrroga sigui prenedor, i de
dos mesos quan sigui l’assegurador
(abans el període era, en tot cas, de
dos mesos). També s’exigeix que
l’assegurador comuniqui a l’acceptant, almenys amb dos mesos d’antelació a la conclusió del període en
curs, qualsevol modificació del contracte d’assegurança. I s’incorpora
una regulació específica per l’assegurança de decessos i per al de
dependència i tant per a ells com
per a les assegurances d’assistència sanitària, les asseguradores
hauran de garantir als assegurats la
llibertat d’elecció del prestador del
servei, dins dels límits i condicions
establerts en el contracte.
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INTERPRETACIÓ
I ABAST D’UN
DOCUMENT DE
RENÚNCIA D’ACCIONS
PER UN SWAP
Tribunal Suprem,
12 de febrer de 2016
El cas planteja, com a qüestió de
fons, la interpretació i abast d’un
document de renúncia d’accions
atorgat per una client en el curs
de les desavinences sorgides
amb l’entitat bancària a propòsit
de l’execució d’un contracte de
permuta financera (swap de tipus
d’interès). Particularment respecte
de la seva incidència en l’acció de
nul·litat contractual exercitada per
la client i demandant, de l’aplicació
de la doctrina dels actes propis i, si
escau, de la possible confirmació del
contracte després de l’esmentada
renúncia atorgada per l’actora.
L’Alt Tribunal entén que no
concorren els pressupostos
exigibles per considerar que el
citat document contingui una
autèntica i plena renúncia de drets.
Així, en primer terme, no es tracta
d’una renúncia en sentit propi.
La demandant es limita a signar
uns documents pre-redactats per
l’entitat bancària a aquest efecte i
portada per la confiança en el seu
gestor i en la creença de solucionar
el problema sorgit. Documents
que van ser pre-redactats per la
mateixa entitat bancària a efectes
de solucionar davant el Banc
d’Espanya un expedient obert
davant les reclamacions realitzades

per la client sobre la naturalesa i
abast del producte adquirit.
En segon terme, la renúncia tampoc
és clara, contundent i inequívoca al
respecte, tal com exigeix la doctrina
jurisprudencial d’aquesta Sala. En
efecte, de la simple lectura del
document de renúncia es desprèn
que la complexitat del producte ofert,
la determinació del risc derivat per
l’adquirent o el cost de la cancel·lació
anticipada del producte resulten
inconcrets o no aclarits. Pel que
difícilment es pot concloure que un
client, amb el perfil de la demandant,
hagi realitzat amb la subscripció
d’aquest document una autèntica
renúncia de drets a comprendre, amb
exactitud, l’abast de la contractació
realitzada. Quan, precisament,
l’error de consentiment en aquesta
contractació està a la base de la seva
reclamació a l’entitat bancària, ja que
va contractar en la creença que es
tractava d’un “segur” per protegir de
les possibles pujades de l’euribor.
Es considera que la demandant no
ha confirmat, bé expressament,
o bé tàcitament, la validesa de
la permuta financera, tal com
exigeixen els articles 1.310 i 1.311
del Codi Civil espanyol. En aquest
sentit, des que la demandant és
conscient de les conseqüències
del producte adquirit manifesta
les seves desavinences amb la
contractació realitzada sobre
la base de l’error provocat
per la insuficient informació
subministrada per l’entitat
bancària. En aquesta línia, el
document de renúncia subscrit
per la demandant, a instància de
l’entitat bancària, tampoc li treu
de l’error sobre la complexitat del
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producte i la concreció dels riscos
adversos que puguin derivar-se.
En termes de l’esmentat article
1.311 del Codi Civil suposa que
subsisteix la causa de nul·litat i que
aquesta no ha cessat. D’aquí, que
resulti improcedent la confirmació
d’un contracte que segueix
estant subjecte a una ineficàcia
estructural per vici o error en el
consentiment prestat.

LABORAL
REDUCCIÓ DE
JORNADA NO
PRESSUPOSA
REDUCCIÓ DE SALARI
Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, 16 de novembre de 2015
La sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid de 16 de
novembre de 2015 denega a l’empresa la reclamació de quantitat
que efectua a una treballadora
en reducció de jornada, al·legant
que havia abonat el salari que li
corresponia abans de l’esmentada reducció de jornada per error.
Concretament, la treballadora
gaudí del mateix salari durant un
període d’un any i cinc mesos. En
aquest supòsit, es conclou que
l’empresa no té dret a la quantitat
que reclama ja que no s’esmentava res a l’acord entre ambdues parts, havent-se d’interpretar
aquest conforme a la seva pròpia
literalitat. Així doncs, el Tribunal
afirma que no es pressuposa que
la reducció de jornada comporti
també l’efecte implícit de la conseqüent disminució del salari.
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VALIDESA DE
L’ACOMIADAMENT
COL·LECTIU SENSE
CRITERIS DE SELECCIÓ
Tribunal Suprem,
15 de març de 2016
La sentència del Tribunal Suprem de
15 de març de 2016, en el marc de
l’acomiadament col·lectiu de Bankia,
dóna validesa a les cartes d’acomiadament entregades als treballadors
afectats sense indicar quins van
ser els criteris de selecció tinguts
en compte. Segons l’Alt Tribunal,
“sembla raonable entendre que en
la comunicació individual de l’acomiadament col·lectiu no és necessària la reproducció dels criteris de
selecció fixats o acordats durant les
negociacions” amb la representació
dels treballadors, tenint en compte
principalment que l’acomiadament
col·lectiu va finalitzar amb acord,
que la seva exigència individualitzada podria suposar una càrrega
desmesurada per a l’empresa i
que aquests criteris excedeixen del
concepte legal de causa d’acomiadament. A més a més, la no inclusió
dels criteris específics de selecció
a les cartes individuals no vulnera el
dret de defensa dels treballadors en
cas d’eventual impugnació, donat
que aquests podrien reclamar les
dades que estimessin oportunes en
el marc del corresponent procediment judicial.

PENAL
RESPONSABILITAT
PENAL SOBRE LES
PERSONES JURÍDIQUES
Tribunal Suprem,
16 de març de 2016
L’Alt Tribunal, en la seva sentència
de 16 de març, revoca una condem-
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na per a una societat condemnada
per estafa.
La sentència assenyala la necessitat d’acreditar que el delicte comès
per la persona física (esmentada a
l’article 31 bis del Codi Penal) té el
seu origen en un defecte estructural dels mecanismes de prevenció
exigibles a tota persona jurídica,
amb incompliment greu dels seus
deures de supervisió i control.
L’Audiència Provincial de Càceres
va condemnar a dos representants d’una societat dedicada a
l’activitat d’agència immobiliària,
com a autors d’un delicte d’estafa
agreujada derivada del cobrament
de dues comissions, primer al
venedor i després al comprador,
per la intermediació en la mateixa
compravenda.
També va resultar condemnada la
pròpia societat pel mateix delicte, a
la pena de multa de 24.000 euros,
així com a la clausura i tancament
del local en què es trobava l’oficina,
per temps de sis mesos.
Doncs bé, interposat recurs de
cassació, el Tribunal Suprem l’ha
estimat. D’aquesta manera, la Sala
atorga uns criteris vàlids per a la
interpretació del règim de responsabilitat penal de les persones
jurídiques, que són els següents:
el judici d’autoria de la persona
jurídica exigirà la comissió d’un fet
delictiu per alguna de les persones
físiques a què es refereix l’article
31 bis del Codi Penal però s’ha
d’acreditar a més que aquest delicte s’ha comès per la concurrència d’un delicte corporatiu, per un
defecte estructural en els mecanismes de prevenció exigibles a tota
persona jurídica.
En definitiva, no hi ha una responsabilitat purament objectiva. La
pena imposada a la persona jurídica

només pot recolzar-se en la prèvia
declaració com provat d’un fet delictiu propi.
No pot existir, per tant, una presumpció iuris tantum de defecte organitzatiu, corresponent la càrrega
de la prova de l’incompliment sobre
l’acusació.

TRIBUNAL DE
JUSTÍCIA DE
LA UNIÓ EUROPEA
PRIMACIA DEL DRET
DE LA UNIÓ EUROPEA
Tribunal de Justícia de la Unió
europea, 4 d’abril de 2016
L’article 267 del tractat de la UE
s’ha d’interpretar en el sentit que
s’oposa a una disposició del dret
nacional en la mesura que aquesta s’interpreta de manera que, en
relació amb una qüestió relativa
a la interpretació o a la validesa
del Dret de la Unió, quan una sala
d’un òrgan jurisdiccional d’última
instància no comparteix l’orientació marcada per una resolució
del Ple d’aquest òrgan jurisdiccional, aquesta sala ha de remetre la
qüestió a l’esmentat Ple i no pot,
per tant, plantejar una petició de
decisió prejudicial davant el Tribunal
de Justícia.
S’ha d’interpretar, doncs, en el
sentit que, després d’haver rebut
la resposta del Tribunal de Justícia
a una qüestió relativa a la interpretació del Dret de la Unió que li ha
plantejat, o quan la jurisprudència
del Tribunal de Justícia ja ha donat
una resposta clara a aquesta qüestió, una sala d’un òrgan jurisdiccional d’última instància està obligada
ella mateixa a fer tot el necessari
per aplicar aquesta interpretació del
Dret de la Unió.

OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIPCIÓ
DE BANKIA I LA SENTÈNCIA DEL
SUPREM DE 3 DE FEBRER DE 2016
El dia 25 de febrer es va celebrar a l’ICAB la conferència sobre la
nul·litat de les subscripcions d’accions Bankia, en què van ser ponents
Juan Manuel de Castro Aragonés, Magistrat en excedència i advocat;
Guillem Solé, Magistrat del jutjat de 1a instància 1 de Barcelona
i el professor de la UB i company Francesc Tusquets Trias de Bes.
Tot seguit trobareu una síntesi de les tres intervencions.

M. Paz Cano Sallarés
Col·legiada núm. 22.851

F

rancesc Tusquets va començar la conferència aportant una visió mercantilista sobre
l’OPS (oferta pública de subscripció), detallant els deures de l’entitat financera envers
els seus clients.

tècnic, una descripció comprensible de les característiques de l’operació i, molt especialment, una clara
descripció dels seus riscos. El fet que el fullet sigui
aprovat per la CNMV no implica l’exactitud o veracitat del seu contingut.

És essencial, tant des del punt de vista jurídic com
respecte de les obligacions que ha d’assumir l’entitat
financera, el fet que l’inversor minorista té vetat l’accés
directe als mercats financers, el que implica que sempre ha d’accedir a través d’una entitat intermediària.

El deure d’actuar en benefici del client, s’ha de tractar des d’un punt de vista pràctic, i sempre tenint en
compte que l’entitat -pel fet que l’inversor no pot accedir personalment al mercat de valors- actuarà com a
comissionista, sota un contracte que podem considerar
com un mandat mercantil.

Quant als principals i imperatius deures de l’entitat va
assenyalar el deure d’informació i, pel fet d’actuar com
a intermediari en els mercats financers, el d’actuar
sempre en benefici del client.
El deure d’informació abasta no només les explicacions sobre les operacions financeres en si, sinó
també sobre aquelles condicions que afecten a
l’emissor i a les pròpies característiques del producte. En aquest sentit, Bankia va emetre un fullet
informatiu sobre l’OPS que, de conformitat amb la
normativa aplicable, havia de tenir -entre d’altres- les
següents característiques: un llenguatge clar i no

En el supòsit concret, Bankia no només actua com a intermediari, sinó que a més ofereix un producte propi, la
qual cosa implica l’aparició d’un conflicte d’interès que
d’acord amb la Llei del Mercat de Valors sempre hauria
de ser evitat però que, de produir-se, l’entitat haurà de
resoldre sempre en favor del client.
En definitiva, Bankia actua en l’OPS des de dos aspectes diferenciats i contradictoris: és comissionista
(intermediari comercial) i, al seu torn, davant els mercats financers actua com a representant del client. Això
comporta que no pugui mantenir en els procediments
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El recurs de Bankia enfront de la sentència de l’Audiència Provincial es centra en quatre motius: quant als
processals, sol·licita la suspensió per prejudicialitat
penal, si bé el Tribunal Suprem desestima la pretensió
en entendre que la valoració de la jurisprudència civil
(si el fullet compleix amb la normativa de la LMV) serà
diferent de la penal (si aquest fet és, a més, delictiu).
En definitiva, si bé existeix connexió entre els procediments, la valoració jurídica dels fets és diferent en els
àmbits civil i penal.
En segon lloc, Bankia fonamenta el seu recurs en l’errònia valoració de la prova, en considerar que l’aplicació
de la doctrina dels fets notoris sobre els errors en els
balanços i la situació, no és oportuna. En aquest sentit
la Sentència desenvolupa el concepte de fet notori,
conjugant la realitat processal amb la realitat social i
entenent que el tribunal coneixerà el fet quan el públic
en general el coneix.
seva al·legació que ha actuat com a mer intermediari
comercial, sinó que, per evitar el conflicte d’interès, va
haver d’actuar realitzant un assessorament personalitzat per determinar la idoneïtat del client i per dotar-lo
de tota la informació que necessités per a la correcta
comprensió del producte i els seus riscos.
Les intervencions de Juan Manuel de Castro i Guillem
Solé es van centrar en els comentaris a la sentència
del Tribunal Suprem de 3 de febrer de 2016 i la recent
oferta de Bankia - realitzada dies després de la publicació de la Sentència- per la qual ofereix la devolució de
quantitats invertides als clients minoristes, incrementada amb un 1% d’interès.
En primer lloc, pel que fa a la sentència, cal destacar que
no ens trobem davant d’una nul·litat de l’OPS pròpiament
dita sinó de les ordres de compra dels demandants.
Els arguments adduïts són la sortida a borsa amb un
fullet informatiu que recull uns comptes per a l’exercici 2011 -no auditades- que mostren un clar benefici en
l’operativa de l’entitat. Aquests comptes, mesos després, s’han de reformular llançant unes pèrdues superiors als els tres mil milions d’euros, fins a l’extrem que
l’entitat va necessitar una injecció de capital -rescat- de
19.000 milions d’euros. Amb base en l’exposat, és
substancial la disparitat entre la informació donada al
client i la publicada posteriorment, que comportarà a
l’apreciació de l’existència d’un error-vici que, tal com
s’analitza en la pròpia sentència, serà excusable, essencial i no imputable a l’inversor.

ES SUGGEREIX
INSTAR LES
DUES ACCIONS
-NUL·LITAT I LA
SUBSIDIÀRIA RECLAMACIÓ DE
DANYS I PERJUDICIS- SOBRETOT
EN ELS SUPÒSITS
EN QUÈ S’HA
PRODUÏT
LA VENDA

En aquest supòsit,
però, és important
destacar que el fet
notori, a més, es manifesta amb posterioritat a la compra, el
que suposa, per tant,
que no està aplicant
exactament la doctrina dels fets notoris,
sinó que està valorant
els fets posteriors (el
recàlcul) provocant
d’aquesta manera
que decaigui el tercer
motiu del recurs: l’errònia presumpció de
falta de veracitat en el
contingut del fullet i
respecte dels comptes
presentats.

Quant als fets provats, alguns ho són i són rellevants,
però el dubte se centra - a entendre del magistrat
Guillem Solé- en si aquests fets notoris són suficients o caldria tenir en compte altres qüestions com
serien: compliment de normativa sobre comptabilitat,
si el recàlcul de comptes és suficient per determinar
l’error vici, si ve imposat per llei o ha estat provocat per
l’evolució del mercat o, fins i tot per ocultació i si, en
definitiva, estava o no justificat. Entén que la sentència no aclareix el concepte de fet notori si bé sí que
suposen indicis els fets posteriors a l’adquisició com
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són: la intervenció del FROB, la injecció de capital i el
fet que la situació era pitjor a la publicada a l’OPS i que
es dedueix del recàlcul formalitzat en tan breu termini
de temps.

diària reclamació de danys i perjudicis- sobretot en els
supòsits en què s’ha produït la venda, on l’acció que
més fàcilment prosperarà serà la de restitució de danys
i perjudicis.

Finalment, entrant en el fons del procediment, el quart
motiu se centra en l’error-vici. La sentència realitza un
profund estudi i destaca les dades inexactes del fullet
incomplint els articles 27 i 30 de la LMV, però, la mateixa resolució matisa el següent: l’error només serà
atribuïble a petits inversors, tancant així les portes a
demandes institucionals.

Finalment, s’entra a valorar l’oferta publicada per
Bankia de restitució de quantitats, amb un 1% d’interès
des de la data de les adquisicions, així com els riscos
de continuar amb els procediments judicials.

Quant als efectes, que comportaria la restitució de les
prestacions, la resolució sembla que s’ajusti més a una
resolució sobre danys i perjudicis per responsabilitat,
perquè d’aquesta manera s’evita que l’enPER A PETITES
titat hagi de reduir el
QUANTITATS,
capital social, que seria
la conseqüència lògica
EL MÉS OPORde declaració nul·litat
TÚ ÉS SIGNAR
d’acord amb l’article
1301 del Codi civil i la
L’ACORD, PERÒ
Llei de societats de
SI ENS TROBEM
capital.

AMB GRANS INVERSIONS POTSER SERIA INTERESSANT
RECLAMAR
ELS INTERESSOS
LEGALS

Pel que fa a la possible
reclamació per part de
professionals, entén
el magistrat Solé que
atès que el Tribunal Suprem resol sobre una
acció de nul·litat, i no
de danys i perjudicis,
aquesta sí podria que
s’iniciés per part de
clients professionals
d’acord amb l’actual article 38 LMV, sobre la responsabilitat de l’emissor respecte del fullet.
Diferent qüestió ens trobem en aquelles operacions en
què hi ha hagut venda dels títols, amb el conseqüent
risc que en la resolució s’estimés una confirmació del
contracte, si bé, si ens fixem en la jurisprudència sobre
participacions preferents, és plana la jurisprudència que
estableix que aquesta venda no és validant o confirmatòria, però cal ser cauts en aquest supòsit ja que
no seria tan clar atès que estem davant d’una venda
voluntària.
Com a recomanació, tots dos ponents consideren que
el millor és instar les dues accions -nul·litat i la subsi-

En una primera lectura l’oferta sembla bona, reduint els
motius per no arribar a acords al fet que l’entitat ofereix
un 1% d’interès quan en els jutjats, en establir l’interès
legal s’està concedint un 4%; el següent motiu, a primera vista, és la condemna en costes. En aquest sentit
pel que sembla Bankia està fent una oferta del 60%
de les costes abans de la celebració de les audiències
prèvies o les vistes.
Quant als riscos de continuar amb els procediments,
òbviament, hem de tenir en compte que aquests no
són un mer tràmit; cert és que després de la sentència
del Tribunal Suprem s’ha facilitat la defensa però això
no implica que la continuació dels procediments no suposin un risc per als clients. A més, també hi ha la possibilitat que després de l’oferta realitzada no tots els
jutges estableixin l’interès legal, ja que pot aplicar-se
una mitjana ponderada. D’altra banda, la durada dels
procediments és un handicap en contra de la continuació dels procediments.
La discussió, per finalitzar l’acte, es va centrar en el fet
que per a petites quantitats el més oportú és signar
l’acord, però si ens trobem amb grans inversions potser
seria interessant reclamar els interessos legals, emparant també en el fet que quan es va realitzar l’OPS, la
mateixa entitat tenia productes d’estalvi (sense risc)
que estaven per sobre d’aquest interès legal. Pel que fa
a les costes, la seva reclamació és igualment oportuna
ja que als nostres clients se’ls ha abocat a un procediment judicial per recuperar les seves inversions que,
òbviament, els ha deparat unes despeses.
Sense voler entrar en la discussió de com i quines
quantitats cobren alguns despatxos, ni la mala imatge
que en aquest sentit ha pretès donar l’entitat contra
els advocats que estem portant aquests assumptes, la
veritat és que les costes no són ni més ni menys que
la restitució al client de les despeses que aquest ha
assumit. En conclusió, aquestes qüestions i possibles
riscos de la continuació del procediment s’han de posar
en coneixement del client que és qui, en definitiva, té
l’última decisió.
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del 10% en

VIP

Ahora por ser miembro del Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona,
Diagonal Mar te obsequia con la
Tarjeta VIP. Disfruta de descuentos
exclusivos en más de 80 tiendas del
centro y de 1h extra de parking gratis.
Consíguela: acércate al Punto de Información al
Cliente (Planta 2, enfrente de Zara), identifícate
como miembro del ICAB y rellena el formulario.

www.diagonalmarcentre.com

y muchos más.

DEUTOR DE BONA FE I OBTENCIÓ
DEL BENEFICI D’EXONERACIÓ
DEL PASSIU INSATISFET
La Comissió de normativa i la Comissió de cultura de l’ICAB
van organitzar una conferència sobre “Mecanismes de segona
oportunitat: aplicació de la Llei Estatal 25/2015 i de la Llei Catalana
24/2015” amb la participació Carlos Puigcerver Asor, Magistrat
del Jutjat de 1a Instància 50 de Barcelona; José Vela Pérez, lletrat de
l’Administració de Justícia del Jutjat del Mercantil 6 de Barcelona;
Paz Cano Sellarés, advocada i Ángel Serrano de Nicolás, Notari,
presentada i moderada pel company Jesús Sánchez García. L’autor
d’aquest article exposa les conclusions de la seva intervenció.

Carlos Puigcerver Asor
Magistrat del Jutjat de 1a Instància
núm. 50 de Barcelona

1.- INTRODUCCIÓ
Després de la Llei 14/2013, el reial decret llei 1/2015,
de 27 de febrer, reformat per la Llei 25/2015, de 28
de juliol, introdueix el que la seva exposició de motius
defineix com un mecanisme efectiu de segona oportunitat, reconeixent la ineficàcia del sistema introduït per
l’esmentada Llei 14/2013.
Per aquesta finalitat, a més de modificar el títol X de la
Llei Concursal (en endavant, LC), introdueix l’article 242
bis LC que recull les especialitats del concurs consecutiu de la persona natural no empresària i el 178 bis
LC a on es regula el benefici de l’exoneració del passiu
insatisfet (en endavant, BEPI).
El BEPI comprèn a tot deutor persona natural, sense
distingir si és o no empresari, distinció que presenta
serioses dificultats en alguns supòsits i que només
tindrà rellevància als efectes de determinar si la competència correspon a un Jutjat de Primera Instància o un
Jutjat del mercantil.

Encara que una altra cosa podria semblar, pel desordre
sistemàtic del precepte, l’únic requisit subjectiu que
exigeix l’article 178 bis LC per a l’admissió, i concessió,
del BEPI és que el deutor ho sigui de bona fe, concepte
jurídic indeterminat que, sense això, el mateix legislador integra establint les condicions que s’han de donar
per poder considerar al deutor com de bona fe i, per
tant, legitimar-lo per obtenir l’exoneració dels seus deutes, condicions a què em referiré en aquest article.

2.- CONDICIONS PER A PODER SER
QUALIFICAT COM A DEUTOR DE BONA FE
La primera qüestió que sorgeix en analitzar l’article 178
bis 3. LC és si és possible integrar el concepte de bona
fe de manera diferent a la prevista en el referit precepte, de forma que tingués cabuda qualificar de bona fe
al concursat que, encara no reunint totes les condicions, pogués el jutge del concurs considerar meritori
d’aquesta qualificació.
La resposta ha de ser negativa i això perquè entenc
que el legislador, potser amb por de deixar a l’arbitri ju-
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EL LEGISLADOR,
POTSER AMB
POR DE DEIXAR
A L’ARBITRI JUDICIAL AQUESTA
CONCEPTUALITZACIÓ, HA VOLGUT ACOTAR EL
TERME, CONFIGURANT UNA
CATEGORIA PRÒPIA DE DEUTOR
DE BONA FE
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dicial aquesta conceptuació, ha volgut acotar
el terme, configurant
una categoria pròpia
de deutor de bona fe.
a) La primera condició és que el concurs
no hagi estat declarat
culpable

El rigor d’aquesta condició ha estat mitigat
per la Llei 25/2015, de
tal manera que si va
ser declarat culpable
per haver incomplert el
deutor el seu deure de
sol·licitar el concurs,
això no obstant, concedir el benefici ateses
les circumstàncies i
sempre que no s’apreciï dol o culpa greu del deutor.
No obstant això, he de recordar que en els concursos
consecutius a l’acord extrajudicial de pagaments (en
endavant AEP) qui té l’obligació de presentar el concurs

és el mediador concursal (en endavant, MC) o el notari
-quan hagi actuat com MC-, per tant, no cal que el
deutor presenti la sol·licitud de concurs, sense perjudici de com puguem valorar a aquests efectes els casos
en què, incomplert el deure pel notari o MC, el deutor
manté una actitud passiva.
Finalment, s’ha de tenir en compte que en els casos de
sobreendeutament irresponsable es podria entendre
que el deutor ha incorregut en dol o culpa greu en la
generació o agreujament de l’estat d’insolvència el que
determinaria la qualificació del concurs com a culpable
d’acord amb l’article 164 LC.
b) La segona condició és que el deutor, en els 10
anys anteriors a la declaració del concurs, no hagi
estat condemnat en sentència ferma per delictes
contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de
falsedat documental, contra la hisenda pública i la
seguretat social o contra els drets dels treballadors.
Les dificultats apareixen en els casos en què hi ha un
procés penal tramitant-se. El precepte estableix que
s’haurà de suspendre la decisió sobre el BEPI -encara que més aviat hauria de referir-se a suspensió de
l’admissió a tràmit de la sol·licitud- fins que hi hagi
sentència penal ferma -o interlocutòria definitiva ferma,
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hagués afegir-, però, aquesta solució no sembla la més
adequada atès el llarg temps que pot arribar a transcórrer fins a la finalització del procés penal. Cal pensar que
durant tot aquest temps el concurs estarà inconclús i
amb les facultats d’administració i disposició del deutor
suspeses.
S’apunta com a solució la de concloure el concurs i deixar pendent la tramitació de l’BEPI, però què passarà
en aquests casos amb els nous deutes que contreguin
o els nous béns que s’adquireixin?
Potser la resposta més adequada hagués estat la de la
concessió provisional revocable per al cas que el procés penal acabés amb sentència de condemna.
Finalment, s’ha criticat que no es contemplin altres delictes d’especial gravetat, com ara els delictes contra la
vida el que pot donar lloc al fet que els condemnats per
aquests delictes greus puguin obtenir l’exoneració del
pagament de les indemnitzacions a favor de les seves
víctimes o perjudicats.
En aquests casos, si la insolvència ha estat generada
o agreujada com a conseqüència de la indemnització per responsabilitat civil, es podria entendre que la
insolvència o el seu agreujament té la seva raó de ser
en un acte dolós i qualificar el concurs com a culpable,
denegant el BEPI.
c) En tercer lloc s’exigeix que el deutor, reunint els
requisits que estableix l’article 231 LC, hagi celebrat
o, almenys, hagi intentat celebrar un AEP.
La qüestió de gran transcendència que suscita aquesta condició, per a la qual no s’estan oferint solucions
uniformes, és si l’haver celebrat o intentat celebrar
l’AEP és una condició necessària i imperativa per a
tots aquells que reuneixin els requisits de l’article 231
LC -és a dir, els requisits per intentar un AEP- o, per
contra, és facultativa, de tal manera que la decisió del
deutor, que compleixi els requisits per intentar l’AEP,
de no acudir-hi prèviament al concurs només suposaria
l’haver d’abonar per obtenir el BEPI, a més dels crèdits
contra la massa i dels privilegiats, un 25% dels crèdits
ordinaris, tal com s’exigeix en l’apartat 4t de l’article
178 bis 3 LC.
Doncs bé, certs tribunals consideren que les dues
condicions, la de l’apartat 3r i la de l’apartat 4t, són
independents entre si, de tal manera que, si es reuneixen els requisits per intentar un AEP, imperativament,
s’ha d’anar prèviament a l’AEP sota pena de no poder
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obtenir el BEPI. Així, a la interlocutòria núm. 15/2016 de
25/01, la Secció 1a de l’Audiència Provincial de Pontevedra considera que és un requisit imperatiu, de tal manera que, si el concursat reunia els requisits per poder
instar l’AEP i no ho va fer, no compleix amb la condició,
no es pot considerar deutor de bona fe i no pot, en conseqüència, sol·licitar el BEPI.
Segons el meu parer, però, totes dues condicions s’han
d’interpretar de manera conjunta, ja que, encara que el
fet que els dos ordinals estiguin separats pugui donar
lloc a pensar que no hi ha connexió entre si i que el
legislador vol que tot el que reuneixi les condicions
de l’article 231 LC acudeixi prèviament a l’AEP, no és
menys cert que el
tenor literal de l’ordinal
LA DISTINCIÓ DE quart no es refereix a
“qui no reuneixi els
SI EL DEUTOR ÉS
requisits establerts en
O NO EMPRESAl’art. 231 LC”, sinó a
qui “no hagués intenRI TINDRÀ REtat un acord extrajuLLEVÀNCIA ALS
dicial de pagaments
EFECTES DE DEprevi”.

TERMINAR SI LA
COMPETÈNCIA
CORRESPON A
UN JUTJAT DE
PRIMERA INSTÀNCIA O UN
JUTJAT DEL
MERCANTIL

Aquesta qüestió
també té transcendència en els casos
de concursos iniciats
abans que fos possible tramitar un AEP,
en aquests casos, el
Jutjat del Mercantil
núm. 4 de Madrid
a l’interlocutòria de
31.07.2015, en un
concurs iniciat el 2009
amb proposta de
conveni considera que
amb la presentació d’aquesta proposta, en no existir
en aquesta data l’AEP, s’ha d’entendre complert el requisit i el Jutjat del Mercantil número 8 de Barcelona
en sentència núm.190/2015 de 16.10.2015 i el Jutjat
del Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca en sentència 370/2015 de 02.12.2015 consideren que com en la
data de presentar-se el concurs no existia la possibilitat legal d’acudir al AEP, aquest requisit no és exigible.
d) La quarta condició és que el deutor hagi satisfet en la seva integritat els crèdits contra la massa
i els crèdits concursals privilegiats i, si no hagués
intentat l’AEP previ, almenys el 25% de l’import dels
crèdits concursals ordinaris.
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Un dels dubtes interpretatius que genera aquesta condició es refereix a què passa amb els deutors que no
reuneixen els requisits per accedir a l’AEP i, per tant,
no van poder intentar--per exemple, aquelles persones
naturals el passiu sigui superior a cinc milions d’euros-,
en aquests casos sempre hauran d’abonar, a més, el
25% dels crèdits concursals ordinaris o, per contra, n’hi
haurà prou que abonin els crèdits contra la massa i els
privilegiats en no ser-los exigible el acudir i intentar un
AEP previ.
Al meu entendre, no es pot gravar o penalitzar amb el
pagament del 25% dels crèdits ordinaris als que no van
poder intentar l’AEP, atès que seria com exigir el compliment d’una condició impossible. No obstant això, els
que defensen la primera opció argumenten que la voluntat del legislador és que els deutors amb més de 5
milions de passiu paguin el 25% dels crèdits ordinaris.
Aquesta qüestió té especial transcendència pel que fa
als concursos en tramitació que es van iniciar sense
previ AEP per no entrar en el seu àmbit subjectiu inicial
-per exemple, les persones naturals no empresàries
que van iniciar el concurs abans del 01.03.2015 (data
d’entrada en vigor del RDL 1/2015) -.
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El Jutjat del Mercantil número 8 de Barcelona en la
sentència abans esmentada sí que considera exigible el
pagament del 25% dels crèdits ordinaris i el Jutjat del
Mercantil de Sant Sebastià en sentència 293/2015 de
08.09.2015, sense raonar sobre la impossibilitat legal
d’acudir al AEP en ser el concurs de 2013, al no haver-se complert les condicions de pagament de crèdits
de l’ordinal 4, acudeix a la via del pla de pagaments de
l’ordinal 5.
e) Finalment, com a condició alternativa a l’anterior, el deutor, que no ha pagat els crèdits contra
la massa i/o els privilegiats i/o el 25% dels ordinaris, haurà d’acceptar sotmetre a un pla de
pagaments dels deutes, exigint-se, a més, que
no hi hagi incomplert l’obligació de col·laboració
de l’article 42 LC, que no hagi obtingut el BEPI en
dels últims 10 anys, que no hagi rebutjat una oferta
d’ocupació adequada a la seva capacitat en els
quatre anys anteriors a la declaració del concurs
-aquest requisit no és exigible fins al 31/07/2016i, finalment, que accepti de forma expressa, en la
mateixa sol·licitud, que l’obtenció d’aquest benefici es faci constar durant 5 anys en la secció especial del Registre concursal.

DONANT VOLTES ALS LÍMITS
DE LA INDEMNITZACIÓ PER
ACOMIADAMENT
Anàlisi de les recents sentències de la Sala Quarta del Tribunal
Suprem de 02.02.16 i 18.02.16, que han actualizat el criteri
interpretatiu sobre la Disposició Addicional 5a de la Llei 3/2012, de
la reforma laboral, modificant l’anterior posició de la sentència de la
mateixa Sala de 29.09.14, que tantes confusions ha vingut generant en
matèria de càlcul d’indemnitzacions per acomiadament.

Max Arias
Col·legiat núm. 18.590

U

na de les mesures més conegudes de la reforma laboral de l’any 2012 va ser l’establiment d’una nova quantia, més reduïda, per
a les indemnitzacions per acomiadament
improcedent –trenta-tres dies de salari per
any de servei, amb el límit de de vint-i-quatre mensualitats, contra els tradicionals quaranta-cinc dies de salari
amb el límit de quaranta-dues mensualitats, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps
inferiors a un any-.
El Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, va
introduir en la seva Disposició Transitòria 5ª una no tan
coneguda qüestió de dret transitori, consistent en una
limitació general per la qual, en la compatibilització entre
el respecte a les expectatives indemnitzatòries dels treballadors amb contracte en vigor fins a la data d’entrada
en vigor d’aquella reforma, i la nova quantia de 33 dies
per any de servei per al temps de servei restant: “…el
importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior
a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor
de este real decreto-ley resultase un número de días
superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe
indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser
superior a 42 mensualidades, en ningún caso”.

El precepte –el contingut del qual va romandre essencialment inalterat en la seva tramitació parlamentària, fins
a la publicació, al BOE de 07.07.12, de la Ley 3/2012, de 6
de juliol- contenia doncs, en la seva literalitat, una limitació general del quantum indemnitzatori.
Contra l’aparent sentit de la norma, la Sala Quarta del
Tribunal Suprem va establir, en sentència dictada en
data 29.09.14, que en el cas de treballadors que a data
11.02.12 haguessin superat ja el límit indemnitzatori de
720 dies, aquest topall havia de substituir-se pel de l’import de 42 mensualitats de salari; havent casat i anul·lat
aquella resolució del Suprem la recorreguda, per haver
aplicat indegudament el topall de 720 dies, malgrat estar
excedit a la data d’entrada en vigor del referit RD Llei
3/2012. Val a dir que, en la seva brevetat, l’esmentada
sentència, més que establir un raonament, es limitava a
establir el que –a criteri de la Magistrada ponent- havia
de ser el càlcul indemnitzatori correcte: “Segundo.Partiendo de los límites temporales no discutidos en
cuanto a fecha inicial de antigüedad y la del despido, los
parámetros a tener en cuenta para Dª Camino son los siguientes: 18.03.80 y 18.10.12, la antigüedad alcanzada el
11.02.12 es de 31 años y once meses, lo que arroja una
cifra de 1436 días significando tanto la superación del
límite de 720 días antes de la entrada en vigor del R.D.L.
3/2012 de 10 de febrero, lo que le permite acceder al
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límite de 42 mensualidades, como inclusive este segundo límite aun sin computar el breve tiempo transcurrido
desde el 12.02.12 hasta la fecha del despido, 18.10.12.
En definitiva y sentadas
las bases jurídicas de
LES SENTÈNCIcálculo, respetando las
operaciones aritmétiES DE LA SALA
cas efectuadas en el reQUARTA DE
curso, la indemnización
02.02.16 I 18.02.16 a satisfacer asciende a
58.035 euros, descon-EN ESPECIAL,
tando lo que hubiera
AQUESTA DARRE- percibido de la demandada” i “Tercero.- En
RA- ESTAN DIRIcuanto a Dª Lourdes,
GIDES “A DULCI- los parámetros de
a consiFICAR LA REBAJA antigüedad
derar son de inicio el
03.10.89, primer límite
DE LA CUANTÍA
la entrada en vigor
INDEMNIZATOdel R.D.L. 3/2012, lo
RIA QUE LA LEY
que supone 22 años y
cinco meses, en total
3/2012 LLEVÓ A
1088 días, superando
CABO”
702 días anteriores a
la vigencia del R.D.L.,
por lo que también es
acreedora a superar ese límite indemnizatorio que se
sustituye por el de 42 mensualidades, si bien en este
caso la suma del indicado periodo y el posterior, 22 días
supone un total de 1030 días, inferior a 42 mensualidades, que se traduce en una indemnización de 40530,5 €,
practicando en su caso el descuento de lo percibido en
el mismo concepto”. Es fa feixuc transcriure aquests dos
fonaments de dret, però es la millor forma per palesar
que aquella resolució que tanta polseguera va aixecar,
en realitat no donava més explicació, interpretació,
aclariment ni justificació del per què separar-se tant de la
literalitat de la Llei.

rebaja de la cuantía indemnizatoria que la Ley 3/2012
llevó a cabo (de 45 a 33 días por año; de 42 a 24 mensualidades como máximo)” . Tot i que no es tracta
d’una sentència dictada en Sala General, el Magistrat
ponent –amb certa vocació de doctrina jurisprudencialens recorda que:

El criteri delimitat per la sentència de 29.09.14 va ser
seguit per algunes sentències dictades en suplicació per
alguns tribunals superiors, com els de Catalunya, Madrid, Cantàbria o Castella i Lleó; havent-se manifestat,
en sentit contrari, algunes altres sales del social, com la
d’Euskadi o la d’Extremadura.

- El càlcul de cadascun dels dos períodes és autònom i
es realitza prenent en compte els anys de servei, “prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores
a un año” en los dos supuestos.

Amb la confusió originada per aquell pronunciament
inicial de l’Alt Tribunal, i després de prop d’un any i mig
d’incertesa en aquesta matèria, les sentències de la
seva Sala Quarta de 02.02.16 i 18.02.16 -en especial,
aquesta darrera- han vingut a aclarir l’abast concret
d’aquesta norma intertemporal, “dirigida a dulcificar la

- L’esmentada Disposició Transitòria (que té actual
redacció en la Disposició Addicional 11ª del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors), només
s’aplica als supòsits en què el contracte s’hagués celebrat amb anterioritat al 12.02.12.
- Quan per aplicació d’aquest precepte es tenen en
compte períodes de servei anteriors i posteriors al
12.02.12, “el importe indemnizatorio resultante no podrá
ser superior a 720 días de salario”.
- De manera excepcional, el topall de 720 dies de salari
pot superar-se si pel període anterior a 12.02.12 ja s’havia reportat una quantia superior.
- En sentit contrari, la norma indica que si pel període de
prestació de serveis anterior a 12.02.12 no s’ha sobrepassat el topall de 720 dies, tampoc no pot saltar-se
aquest com a conseqüència de la activitat posterior.
- Si els 720 dies indemnitzatoris es superen atenent als
serveis prestats abans de 12.02.12, cal aplicar un segon
topall: el corresponent al reportat en aquesta data. Al
mateix temps, aquesta quantia no pot superar les 42
mensualitats.
- Els qui a 12.02.12 no havien aconseguit els 720 dies
indemnizatoris (amb el mòdul de 45 dies/any) segueixen
reportant indemnització pel període posterior (amb el
mòdul de 33 dies). El referit topall dels 720 dies opera
per a l’import global derivat de tots dos períodes.

Així sia. O no. Són tantes les modificacions normatives
dels darrers anys, tan poc unívoques les interpretacions
judicials, i tal la confusió entre els operadors jurídics
laborals que, de ben segur, ben pocs s’atreveixen a afirmar avui que ja està dita la darrera paraula en aquesta
matèria tan sensible. Només ens queda apel·lar a la necessitat urgent de recuperar la tan manllevada seguretat
jurídica a les relacions laborals.

L’ARTICLE 5 BIS DE LA LLEI
CONCURSAL I LA LLEI DE
SEGONA OPORTUNITAT
A la conferència del dia 1 de març esmentada a l’article anterior
també es va abordar la qüestió relativa a la comunicació al jutjat
competent per a la declaració del concurs prevista en l’article 5 bis de
la Llei Concursal, en particular, l’acord extrajudicial de pagaments.
El seu ponent també presenta les seves principals conclusions.

José Vela Pérez
Lletrat de l’Administració de Justícia
del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona

La Llei 25/2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat convalida el Reial decret llei 1/2015 que
va introduir les modificacions necessàries en la Llei
Concursal per permetre l’exoneració del passiu insatisfet en determinats supòsits sempre que es compleixin
una sèrie de requisits que permeten accedir al benefici
d’exoneració. S’estableixen així diferents itineraris processals que permeten la seva obtenció amb la finalitat
de pal·liar el sobreendeutament i millorar el tracte que
el deutor persona física rebia per part de l’ordenament
jurídic en aquests supòsits.
En relació a aquells deutors que no havien presentat
el concurs de creditors abans de la vigència de la llei
es considera necessari que hagin acudit al mecanisme
previst en el títol X de la Llei Concursal (LC) relatiu a
l’Acord extrajudicial de pagaments o bé que hagin abonat el vint-i-cinc per cent dels crèdits ordinaris.
El present article aborda la comunicació al jutjat competent per a la declaració del concurs prevista en l’art
5 bis LC.

S’analitza, especialment dins de l’itinerari processal,
l’acord extrajudicial de pagaments, considerat com un
dels mecanismes o camins que ofereix l’ordenament
jurídic al deutor per obtenir el benefici d’exoneració del
passiu insatisfet. El tràmit de l’acord extrajudicial de
pagaments es situa en el moment en què s’ha procedit
a la designació del mediador concursal.
L’esmentada designa s’haurà efectuat per part del notari o registrador mercantil que seran els que, tal com
es recull en l’art 5 bis LC, una vegada que el mediador
concursal proposat accepti el càrrec tindran l’obligació
de comunicar, d’ofici, l’obertura de negociacions al jutjat competent. L’article 232.3 LC permet que la sol·licitud de designa de mediador concursal dels deutors
persones jurídiques o persona natural empresari es
dirigeixin a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis o Navegació, quan hagin assumit funcions de
mediació de conformitat al seu normativa específica i a
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis o Navegació d’Espanya, en aquests casos segons es contempla en l’art 233.3 LC serà la Cambra la que procedeix a
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comunicar l’obertura de negociacions al jutjat competent per a la declaració del seu concurs.
En relació al jutge competent per conèixer del concurs cal estar allò que disposa l’article 86 LOPJ per a
la competència objectiva que atribueix el coneixement
dels concursos de creditors als jutjats mercantils, excepte els concursos de persona natural que no sigui
empresària, atribuïts als Jutjats de Primera Instància.
I en relació a la competència territorial i internacional,
l’article 10 LC assenyala que correspon al lloc en el
territori tingui el deutor el centre dels seus interessos
principals.
En el cas de les persones físiques s’entén que coincideix amb el del seu domicili. Si es tracta de concursos de diferents persones s’ha d’analitzar si alguna
d’aquestes és la principal (la persona jurídica en relació
a les persones físiques avaladores d’algun dels crèdits
que componen el seu passiu o als administradors de
la mateixa) o si tots poden ser considerats per igual
a aquests efectes en aquest cas es podrà optar pels
mateixos en ser tots dos competents (excònjuges amb
diferent domicili).
Un cop realitzada la comunicació al jutjat competent,
aquest la tindrà per efectuada per mitjà d’un decret dictat pel lletrat de l’Administració de Justícia. Els efectes
de la comunicació es prediquen des del dia de presentació de la mateixa amb independència de la data en
què es tingui per admesa (art. 5.4 bis), a diferència del
concurs de creditors on els efectes es computen amb
caràcter general des de la data de l’ acte que declara el
concurs. Pel que fa al termini per a realitzar la comunicació s’estableix en l’article 5 bis, i és en qualsevol
moment abans del venciment del termini que estableix
l’article 5, és a dir, dins dels dos mesos següents a la
data en què el deutor hagi conegut o conèixer el seu
estat d’insolvència.
Els efectes principals de la comunicació de l’article 5
bis a l’actual redacció són els següents.
Si se sol·licita dins el termini previst no li és exigible
sol·licitar la declaració de concurs voluntari.
De conformitat amb el que preveu l’article 15.3 LC, un
cop realitzada la comunicació que preveu l’article 5 bis
i mentre no transcorri el termini de tres mesos previst
en l’esmentat precepte, no s’admetran sol·licituds de
concurs a instància d’altres legitimats diferents del deutor o, en el procediment que preveu el títol X d’aquesta
Llei, diferents del deutor o del mediador concursal.
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Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat
només s’han de proveir quan hagi vençut el termini
d’un mes hàbil previst en el citat article si el deutor
no ha presentat sol·licitud de concurs. Si el deutor
presenta sol·licitud de concurs en el citat termini es
tramitarà en primer lloc d’acord amb l’article 14. Declarat el concurs, les
sol·licituds presentaDES DE LA PREdes prèviament i les
SENTACIÓ DE LA que es presentin amb
posterioritat s’uniran a
COMUNICACIÓ
les actuacions, tenint
per compareguts els
NO ES PODEN
sol·licitants.

INICIAR EXECUCIONS JUDICIALS
O EXTRAJUDICIALS DE BÉNS O
DRETS QUE RESULTIN NECESSARIS PER A LA
CONTINUÏTAT
DE L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL
O EMPRESARIAL

S’ordenarà la publicació en el Registre
Públic Concursal de
l’extracte de la resolució per la qual es deixa
constància de la comunicació del deutor
o de la negociació de
l’acord extrajudicial de
pagament, llevat que
se sol·liciti expressament pel deutor el
caràcter reservat de la
mateixa.

Des de la presentació
de la comunicació no
es poden iniciar execucions judicials o extrajudicials de
béns o drets que resultin necessaris per a la continuïtat
de l’activitat professional o empresarial del deutor, fins
que es produeixi alguna de les circumstàncies previstes en l’article 5.bis 4 LC. Excepte les que tinguin per
objecte fer efectius crèdits de dret públic, a les quals
no els és aplicable el que disposa l’article 5 bis LC,
alguna cosa diferent al que preveu la recomanació de la
Comissió de 12 de març de 2014 sobre un nou enfocament front a la insolvència i el fracàs empresarial, que
no distingia als creditors pel tipus de crèdit.
S’arbitra un mecanisme en la seva comunicació per a
això: el deutor indicarà quines execucions se segueixen
contra el seu patrimoni i quines d’elles recauen sobre
béns que consideri necessaris per a la continuïtat de la
seva activitat professional o empresarial, que es faran
constar en el decret pel qual el secretari judicial tingui
per efectuada la comunicació de l’expedient. En cas
de controvèrsia sobre el caràcter necessari del bé es
podrà recórrer aquell decret davant del jutge compe-
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EN CAS DE
CONTROVÈRSIA
SOBRE EL CARÀCTER NECESSARI DEL BÉ, ES
PODRÀ RECÓRRER AQUELL
DECRET DAVANT
DEL JUTGE
COMPETENT
PER CONÈIXER
EL CONCURS
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tent per conèixer del
concurs.

No s’especifica el tipus
de recurs però lògicament s’ha de tractar
del recurs de revisió,
atès que fins a aquesta
reforma es considerava que el recurs propi
contra el decret d’admissió de la comunicació de l’article 5 bis
era el de reposició.
No obstant això, no es
regula ni el termini per
a interposar-lo (hauria
de ser de cinc dies) ni
el moment de còmput d’aquest termini
(des que es dicta el
decret, des que el coneix el creditor que vol impugnar
el mateix, des que es produeix la controvèrsia sobre
el caràcter necessari del bé) Cal tenir en compte que
aquest decret només es notifica als personats en l’expedient de l’art 5 bis i normalment això només inclou
al deutor que ho va sol·licitar. Això permetria, d’altra
banda, diverses “revisions” del decret dictat, ja que
no es limita el seu nombre ni es delimiten les mateixes, el que impedeix que el decret guanyi fermesa.
A més, es parteix d’una suspensió, inicial almenys,
ja que l’article 5 bis assenyala que les execucions
d’aquests béns que estiguin en tramitació es suspendran pel jutge que conegui de les mateixes amb la

presentació de la resolució del secretari judicial donant constància de la comunicació. Les limitacions que
preveu el primer paràgraf d’aquest apartat quedaran aixecades si el jutge competent per conèixer del concurs
resolgués que els béns o drets afectats per l’execució
no són necessaris per a la continuïtat de l’activitat professional o empresarial i, en tot cas, un cop transcorreguts els terminis que preveu l’apartat següent.
A més, el legislador excepciona els creditors amb
garantia real de l’aplicació del règim anterior de la
següent manera: el que disposen els quatre paràgrafs
anteriors de l’article 5 bis no impedirà que els creditors amb garantia real exercitin l’acció real enfront
dels béns i drets sobre els quals recaigui la seva
garantia sens perjudici que, un cop iniciat el procediment, quedi paralitzat mentre no s’hagi realitzat alguna de les actuacions previstes en el primer paràgraf
d’aquest apartat (aquelles que posen fi al tràmit de
l’article 5 bis) o hagi transcorregut el termini previst
en l’apartat següent, això és tres mesos naturals des
de la sol·licitud més un mes hàbil per a la presentació
del concurs, si s’escau.
D’aquesta manera, una vegada transcorregut el termini
de temps fixat, o s’ha aconseguit l’acord extrajudicial o
s’ha d’iniciar el concurs consecutiu, entenent que tant
l’un com l’altre tenen per finalitat aconseguir que el deutor millori la seva situació, estenent a tots, empresaris i
persones naturals no empresàries, la recomanació de la
Comissió de 12 de març de 2014 sobre un nou enfocament davant de la insolvència i el fracàs empresarial que
permeti que gaudeixin d’una segona oportunitat i limiti
el sobreendeutament que pateixen.

Món Jurídic · #305 · Abril/Maig 2016

Actualitat 25

Enhorabona i benvingut a casa ... ADVOCAT!
Enhorabona! Després d’una llarga carrera, el màster i un dur examen d’accés, per fi seràs advocat i des d’Alter
Mútua et donem la benvinguda a la professió. Encara queden algunes “parades” però hi ha gent disposada a
ajudar-te en cadascuna d’elles...
1a parada, contacta amb el teu Col·legi! El teu Col·legi d’Advocats t’orientarà en els teus primers passos i
et farà més fàcil els teus inicis en la professió.
2a parada, contacta amb Alter Mútua! La teva mutualitat amb totes les solucions en matèria de Previsió
Social obligatòria.
Perquè només a Alter Mútua trobaràs…
La millor quota per al major nivell de cobertura en Previsió Social obligatòria.
ADVOCATS com tu, que dissenyem cobertures específiques per a les nostres necessitats específiques.
Llibertat per decidir. I no només ara, a l’inici de la teva carrera, sinó en qualsevol moment. I si en el futur
no complim les teves expectatives, podràs decidir, unilateralment, “canviar d’aires”, agafar tot el teu estalvi,
i triar una altra opció.

No ho dubtis, contacta amb nosaltres i comença el teu camí sentint-te com a casa!
Més informació:
www.altermutua.com
Tel 902 512 777

assessors@altermutua.com
i a les nostres xarxes socials

CAMPANYA
2015 DE RENDA
I PATRIMONI
El 6 d’abril començà la campanya del 2015 de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) que
finalitzarà el proper 30 de juny de 2016 (25 de juny en cas de domiciliació
bancària del pagament). Seguidament, us informem de les principals
novetats, els obligats a presentar la declaració i les escales de gravamen

Dolores Azcárraga Rios
Col·legiada núm. 25.436

PRINCIPALS NOVETATS PEL 2015
Les principals novetats a tenir en compte en la campanya de renda d’enguany són les següents:
Rendiments del treball
• Reducció per irregularitat: Disminució del 40% al
30% de la reducció per rendiments del treball amb
període de generació superior a dos anys i rendiments
notòriament irregulars en el temps, sempre i quan els
esmentats rendiments s’imputin en un únic període impositiu. No obstant això, s’estableix un règim transitori
per a aquells rendiments que es vinguessin percebent
de forma fraccionada.
Per gaudir d’aquesta reducció serà necessari, tanmateix, que en els cinc períodes impositius immediats
anteriors no s’hagués percebut cap altre rendiment
del treball amb un període de generació superior a dos
anys que s’hagués beneficiat de la reducció per irregularitat.

Aquesta limitació no juga en el cas de rendiments que
derivin de la extinció de la relació laboral on es tindrà
en compte, com a període de generació, el número
d’anys de servei del treballador, i serà possible el fraccionament del cobrament del rendiment.
• Nova despesa deduïble per rendiments del treball de
2.000 euros anuals. L’import serà de 4.000 euros si un
contribuent inscrit al INEM accepta un lloc de treball
que implica un canvi de residència i en el cas de treballadors discapacitats en actiu l’import deduïble serà de
5.500 euros anuals, ampliables a 9.750 euros anuals si
la discapacitat és superior al 65%.
• Increment de la reducció per obtenció de rendiments
del treball a 3.700 euros anuals, però aquesta només
serà d’aplicació si els rendiments nets del treball són
inferiors a 11.250 euros (aplicació parcial de la reducció en el cas de que els rendiments siguin superiors a
11.250 euros i inferiors a 14.450 euros).Desapareix la
reducció general de 2.652 euros.
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Rendiments del capital immobiliari
• Reducció sobre els rendiments derivats de l’arrendament de vivendes: Desapareix la reducció del 100%
aplicable a determinats contractes d’arrendament on
l’arrendatari tenia una edat entre 18 i 30 anys. Pel que
fa a la reducció general del 60%, només aplicarà quan
els rendiments nets de l’arrendament siguin positius.
• Reducció per irregularitat: Disminució del 40% al 30% de
la reducció per rendiments del capital immobiliari amb un
període de generació superior a dos anys i notòriament irregulars, sempre que s’imputin en un únic període impositiu.
La base màxima de reducció serà de 300.000 euros anuals.

• Rendiment net de l’activitat econòmica en estimació
directa: Desaparició de la deducció del 5% del rendiment
net de l’activitat econòmica en concepte de “despeses
de difícil justificació” i substitució per una deducció en
concepte “d’altres despeses” de 2.000 euros anuals.
• Reducció per irregularitat: Disminució del percentatge
de reducció per rendiments irregulars al 30% sempre
que s’imputin en un únic període impositiu.
Guanys i pèrdues patrimonials
• Desaparició dels coeficients de correcció monetària
que permetien la actualització del valor d’adquisició
dels bens immobles en cas de transmissió.

Rendiments del capital mobiliari
• Eliminació de la exempció de 1.500 euros anuals per
dividends i participacions en beneficis.
• Distribució de prima d’emissió i reduccions de capital
amb devolució d’aportacions en societats no cotitzades:
tributarà com a rendiment del capital mobiliari la menor de
les dues quantitats següents, (I) l’import entregat als socis
o (II) l’import de la diferència positiva entre els fons propis
de l’entitat de l’últim exercici tancat abans de la distribució
de prima o reducció de
capital i el cost d’adquiACTIVITAT ECOsició de les accions.

NÒMICA D’ARRENDAMENT
D’IMMOBLES:
DESAPARICIÓ
DEL REQUISIT
DE LOCAL PER
CONSIDERAR
L’ACTIVITAT
D’ARRENDAMENT COM
ECONÒMICA

• Reducció per irregularitat: Disminució del
40% al 30% de la reducció per rendiments
del capital mobiliari
amb un període de
generació superior a
dos anys i notòriament
irregulars, sempre que
s’imputin en un únic
període impositiu. La
base màxima de reducció també serà de
300.000 euros anuals.
Rendiments d’activitats econòmiques

• Activitat econòmica d’arrendament d’immobles: Desaparició del requisit de local per considerar la activitat
d’arrendament com econòmica. Aquesta modificació
afectarà també a l’IP en la mesura en que el mateix es
remet a la llei de renda.

• Desaparició dels coeficients d’abatiment en relació a
guanys patrimonials derivats de transmissions d’elements patrimonials adquirits abans del 31/12/1994. No
obstant, el règim transitori permet continuar gaudint
dels coeficients fins que el valor de transmissió dels
actius no superi els 400.000 euros en total.
• Exempció dels guanys patrimonials obtinguts per majors de 65 anys quan l’import obtingut s’hagi destinat a
la constitució d’una renda vitalícia en el termini dels sis
mesos següents, amb el límit de 240.000 euros.
Integració i compensació de rendes
• Els guanys i pèrdues patrimonials a menys d’un any
s’integraran a la base imposable de l’estalvi.
• A la base imposable de l’estalvi es podran compensar
els rendiments positius i negatius amb les pèrdues i
guanys patrimonials, amb el límit del 10%.
Altres novetats
• Reduccions per aportacions a sistemes de previsió
social: Es redueix a 8.000 euros l’import màxim de
reducció i s’eliminen les aportacions incrementades
per majors de 50 anys. Pel que fa a les aportacions a
sistemes de previsió social a favor dels cònjuges amb
rendiments del treball inferiors a 8.000 euros, s’incrementa el límit de reducció fins a 2.500 euros.
• Increment significatiu dels mínims personals, familiars i per discapacitat.
• Deduccions per donatius: El percentatge de deducció per les donacions efectuades serà del 50% pels
primers 150 euros i del 27,5% pels imports restants,
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percentatge que augmentarà fins el 32,5% en el cas de
que en els dos exercicis anteriors s’hagin fet donacions
a la mateixa entitat.
• Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec de 1.200 euros anuals.
Pel que fa a l’IP, a Catalunya es manté el mínim exempt
reduït de 500.000 euros.

II.CONTRIBUENTS OBLIGATS
A PRESENTAR LES DECLARACIONS
Pel que fa a l’IRPF els límits continuen sent els mateixos
que els de l’any 2014, excepte pel que fa a la no obligació de presentar declaració d’IRPF d’aquells contribuents
que perceben rendiments del treball de més d’un pagador on s’ha incrementat el límit dels rendiments conjunts que no es poden superar d’11.200 euros a 12.000
euros anuals.
Per la seva banda, estaran obligats a presentar la
declaració de l’IP els subjectes passius la declaració
dels quals sigui a ingressar o, de no ser així, quan el
valor dels béns i drets declarats, inclosos els exempts,
superi els 2 milions d’euros.
Tanmateix, continua sent voluntària la presentació de la
declaració de l’IRPF per via telemàtica, no sent així per
la declaració del IP on des de fa uns anys la presentació telemàtica és obligatòria. A més a més, cal recordar
que si el contribuent presenta la declaració de l’IP i està
obligat a presentar la declaració de l’IRPF, aquesta última
s’haurà de presentar necessàriament per via telemàtica.

III. ESCALES DE GRAVAMEN
A l’àmbit de l’IRPF s’han modificat a la baixa les escales
de gravamen incrementades que hi havia en anys anteriors i que s’aplicaven a la base liquidable general i a la
base liquidable de l’estalvi. En aquest sentit, les escales
de gravamen consolidades a la comunitat autònoma de
Catalunya pel 2015 són les següents:

20.200,00

4.586,61

12.807,20

29,00%

33.007,20

8.300,70

992,80

33,50%

34.000,00

8.633,28

19.407,20

37,00%

53.407,20

15.813,94

6.592,80

40,00%

60.000,00

18.451,06

60.000,20

44,00%

120.000,20

44.851,15

54.999,80

46,00%

175.000,20

70.151,05

En endavant

48,00%

Base
Liquidable
estalvi

Quota
íntegra

Resta base
liquidable
estalvil

Tipus
aplicable
Percentatge

0,00

0,00

6.000,00

19,50%

6.000,00

1.170,00

44.000,00

21,50%

50.000,00

10.630,00

En endavant

23,50%

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

Base
Liquidable
fins a €

Quota
íntegra

Resta base
liquidable
general

Tipus
aplicable
Percentatge

0,00

0,00

167.129,45

0,210%

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315%

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525%

668.499,75

Resta base
liquidable
general

Tipus
aplicable
Percentatge

2.632,21

668.500,00

0,945%

1.336.999,75 8.949,54

1.336.999,26

1,365%

0,00

12.450,00

21,50%

2.673.999,01 27.199,58

2.673.999,02 1,785%

12.450,00

2.676,75

5.257,20

24,00%

5.347.998,03

5.347.998,03

17.707,20

3.938,48

2.492,80

26,00%

10.695.996,06 192.853,82

Base
Liquidable
general

Quota
íntegra

0

74.930,46

2,205%

En endavant 2,750%
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EL COL·LEGI ES MOU

MÉS DE 13.000
ADHESIONS
AL MANIFEST EN
DEFENSA DELS
REFUGIATS
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya, en la qual estan representades més de 100
corporacions de tots els àmbits professionals integrades
per més de 250.000 col·legiats i col·legiades, ha elaborar
un Manifest en defensa dels drets dels refugiats per tal
de preservar els seus drets i amb l’objectiu de mostrar
la disconformitat amb la inacció dels Governs davant la
situació infrahumana en què es troben els migrants que
arriben a sòl europeu. Una situació que s’ha agreujat
arran de l’acord assolit entre la Unió Europea i Turquia.
Aquest manifest titulat ‘Vergonya, ni un minut més! Per
una Europa de les persones’ també reclama una políti-

ca exterior comuna, que actuï de manera coordinada i
eficient però respectant els drets.
El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya , Oriol Rusca, va ser
l’encarregat de lliurar al director de l’Oficina de la Comissió Europea, Ferran Tarradellas, aquest manifest.
Rusca va estar acompanyat per una representació de
diversos membres de la Junta Directiva de la Intercol·legial.
El Manifest ja ha rebut més de 13.000 adhesions de
professionals de diferents sectors, ciutadans i entitats. Des de la Intercol·legial es fa una crida a què el
màxim número de persones mostrin el seu rebuig al
tracte i vulneració de drets que reben els refugiats
i signin el manifest, que està publicat al web www.
intercolegial.cat
Tots aquells que ho facin a més, seran obsequiats amb
la polsera “solidaritat refugiats”, que es podrà passar a
recollir pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Aquestes accions s’emmarquen dins la campanya “Vergonya, ni un minut més! Per una Europa de les persones”, que a les xarxes socials s’està mostrant amb les
etiquetes #solidaritatrefugiats i #refugiatsintercolcat
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9 DE MAIG,
VINE A L’ICAB
I PARTICIPA EN
LA FESTA DELS
50 ANYS EPJ

importat de l’Escola i de l’ICAB . Una obra que també
podran obtenir els col·legiats/des que s’adrecin durant
tot aquell dia al Servei d’Atenció Col·legial.

El dilluns 9 de maig no et pots perdre la jornada amb
què culminarà la commemoració dels esdeveniments organitzats per celebrar els 50 anys de l’Escola de Pràctica
Jurídica. Una Fira de l’Ocupació, un acte institucional
i una representació teatral sobre la figura del degà
Frederic Roda i Ventura són els esdeveniments que
per a aquest dia ha programat el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

* Els assistents podreu penjar les vostres fotos del
photocall a Instagram amb l’etiqueta #50AnysEPJ. La
millor foto tindrà premi! Un iPad!

Un dels actes centrals de la jornada serà la Fira d’Ocupació organitzada pel Servei d’Ocupació i Orientació
Professional (SOOP) i que està especialment pensada
per als estudiants de les Facultats de Dret, Màsters d’Accés a l’Advocacia, Escola de Pràctica Jurídica i col·legiats/
des en general.
La idea d’aquest esdeveniment és promoure un punt
de trobada entre els futurs professionals del Dret i
advocats/des i els despatxos professionals, que tindran
l’oportunitat de conèixer i fins i tot entrevistar a possibles candidats.
La Fira de l’Ocupació estarà oberta al Centre de Formació de l’ICAB (Mallorca, 281) durant el dia 9 de maig,
de 10 a 19 hores, moment en què començarà un acte
institucional al Pati de Columnes que comptarà amb la
presència de membres de la Junta de Govern del Col·legi i d’alts càrrecs polítics i institucionals.
Durant aquest acte formal, els alumnes i ex alumnes
de l’EPJ que al llarg d’aquests mesos s’han fet la foto,
rebran una còpia de l’orla de l’Escola.
A més, a tots els assistents se’ls lliurarà una reproducció
de “l’Auca dels 50 Anys de l’EPJ”, que ha estat dibuixada per Pilarín Bayés per commemorar aquesta fita tant

La jornada finalitzarà a les 20.30 hores, a la Sala d’Actes,
amb una representació teatral de l’obra ‘L’últim dietari:
recreació dramàtica sobre la figura del degà Frederic
Roda i Ventura (1898-1967)’, a càrrec de la companyia
estable del Col·legi. El preu de l’entrada són 10 euros a
benefici de la Fundació degà Ignasi de Gispert. Amb el
preu del tiquet s’inclourà un petit refrigeri.
Forma part de la història i participa d’aquesta jornada de
cloenda del 50è aniversari de l’EPJ!

EDICICIÓ DELS
MÀSTERS ICAB
2016-2017
En un escenari globalitzat com l’actual i amb una especialització permanent del Dret, des del Col·legi som
conscients de la importància de reforçar el vincle entre la
formació i l’àmbit professional. Per això un any més l’ICAB
organitza una nova edició dels màsters que inclou els 7
que s’han fet durant aquests curs lectiu (Màster en Advocacia Penal, en Processal Civil, en Dret Fiscal, en Dret
dels Negocis, en Societat de la informació, en Propietat
industrial i intel·lectual i en Mediació) i 3 de nous: Màster
en Dret de Família i Successions, Màster en Dret Laboral i
Recursos Humans i Màster en Dret i gestió de l’esport.
Les inscripcions dels màsters s’obren la primera setmana de juny i l’inici dels curs està previst per a finals de
setembre-principis d’octubre.
Els màsters estan dirigits a llicenciats/graduats que
vulguin especialitzar-se en una àrea concretat del dret
i completar els seus coneixements amb la pràctica necessària per exercir i dotar-se de la destresa i competències suficients. A les aules del Col·legi es treballa per a
l’aprenentatge des d’una vessant eminentment pràctica,
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usant la metodologia del ‘Learning by doing’ i comptant
amb un equip de professors i col·laboradors ampli i plural.
Es fomenta en tot moment el treball en equip, en grups
reduïts de màxim 30 persones.
Per facilitar l’aprenentatge, els alumnes tenen a més
accés a la sala d’estudis a la Biblioteca de l’ICAB, a les
base de dades gratuïtes per a consultar jurisprudència
i doctrina. La formació a les aules es combina, per als
alumnes que ho desitgin, amb la realització de pràctiques voluntàries en Institucions Públiques, despatxos
col·laboradors i empreses.
Abans de finalitzar els màsters, els alumnes han de realitzar un treball final, els millors dels quals formaran part
d’una publicació en edició digital.
Dóna ales al teu CV, aconsegueix l’especialització que
busques amb els màsters de l’ICAB!

CALENDARI
D’APLICACIÓ
DE L’E-JUSTICIA.CAT
El Col·legi i el Consell de l’Advocacia Catalana va mantenir una reunió el passat 15 de març amb el Departament
de Justícia en la qual es va informar que el calendari
d’aplicació del sistema e-justicia.cat patiria un endarreriment per tal de garantir que la seva posada en marxa es
fa amb totes les condicions tècniques. Igualment es va
acordar establir un nou calendari de forma consensuada
amb l’Advocacia.
Aquesta reunió es va mantenir en el marc de la posada
en marxa del sistema que ha de permetre la presentació de demandes i escrits i la recepció de notificacions
telemàtiques en aquells procediments civils, penals,
contenciosos administratius i socials en què no és preceptiva la intervenció de procurador.
Aquesta modificació inicial del calendari també té a
veure amb un altre canvi important pel qual, segons
s’ha informat al Col·legi, el sistema de notificacions a
Catalunya de moment no es construiria sobre el sistema
LEXNET , si no que es desenvoluparà dins del sistema
propi de Catalunya (e-justicia.cat). Des del Col·legi estem
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pendents de què la Generalitat concreti el seu projecte
en una propera reunió, convocada per al 27 d’abril,de la
que us mantindrem informats.
Tot i així, cal tenir en compte que el sistema LEXNET és
el que s’utilitza a la resta de les Comunitats Autònomes,
a excepció de País Basc, Cantàbria i Navarra.
Targeta ACA
Els beneficis de disposar del carnet col·legial amb firma
electrònica ACA (Autoritat de Certificació de l’advocacia)
són molts, ja que amb aquesta eina es poden realitzar
tràmits telemàtics i evitar així desplaçaments i estalviar
temps. A través de l’ACA podreu demanar passis de
presons, usar sistemes de comunicacions segures com
Buro SMS, Buromail i el correu electrònic signat. També
es poden fer tràmits amb l’Administració, amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Així per exemple amb
l’ACA es poden presentar les declaracions de la Renta
2015 i de Patrimoni 2015, es pot tramitar el pagament
d’impostos com l’IVA, sol·licitar l’informe de vida laboral,
consultar el cadastre, entre altres.

13 DE MAIG, JORNADA A SANTA
COLOMA SOBRE MEDIACIÓ
El proper 13 de maig, de 9.30 a 14h, tindrà lloc a Santa
Coloma de Gramenet una jornada que sota el títol “A
Santa Coloma la mediació, una solució per a tothom”
abordarà els aspectes més importants sobre la mediació, com a mètode de resolució de conflictes.

Món Jurídic · #305 · Abril/Maig 2016

El Col·legi es mou 33

Participaran en aquesta jornada el Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, el CEMICAB, l’Ajuntament i els Jutjats
de Santa Coloma de Gramenet, la Policia Local, Mossos
d’Esquadra i els serveis de convivència ciutadana.
Està previst que el degà, Oriol Rusca, i l’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, inaugurin
aquesta jornada, que tindrà lloc a l’Auditori de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
L’objectiu de la jornada, que es divideix en quatre
ponències, és donar a conèixer com es gestiona i com
s’ofereix la mediació des dels serveis públics, com es
gestiona la mediació quan el conflicte ja ha estat judicialitzat i els beneficis emocionals de la mediació per a les
persones que són dins el conflicte.
Finalment la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del CEMICAB, Mercè Claramunt, donarà dades
sobre les mediacions que s’han realitzat en el darrer any
en aquest centre de mediació, mentre que Rosa Torre, directora del CMDPC (Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya) facilitarà dades d’aquest centre de mediació.

XXIII CONGRÉS DE
RESPONSABILITAT
CIVIL I
ASSEGURANCES
La Comissió d’Advocats de Responsabilitat Civil i
Assegurances de
l’ICAB organitza
els dies 12 i 13
de maig el XXIII
Congrés de Responsabilitat Civil i
Assegurances
Aquest congrés té
com a objectiu analitzar –en dues jornades i a través
de sis ponències – diferents aspectes d’actualitat
com són la responsabilitat patrimonial de l’Estat
derivat dels danys provocats per l’Administració de

Justícia i la pèrdua d’oportunitats com a concepte
indemnitzable.
El divendres 13 de maig s’exposarà la problemàtica
sorgida arran de l’aplicació del nou barem durant els
cinc primers mesos de vigència així com els nous
criteris en la valoració de les seqüeles.
També hi haurà una ponència sobre la “Retroactivitat
de 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;
aplicació analògica a les reclamacions derivades de
responsabilitat civil”.
Entra a www.icab.cat i reserva la teva plaça!La Guia
2016 – que segueix el mateix format del 2015- us
facilita tot allò que l’ICAB posa a la vostra disposició.
Perquè l’objectiu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és ser-vos útils en el desenvolupament de la
vostra tasca professional!

PARTICIPA AL
BIZBARCELONA 2016!
Un any més, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
col·labora al BizBarcelona que se celebrarà els dies 1 i 2
de juny a la Fira de Barcelona.
Durant aquests dos dies, advocats de l’ICAB oferiran
assessorament jurídic tant en l’àmbit mercantil, civil, fiscal
o laboral; com respecte de qüestions específiques per a
empreses i activitats empresarials com són la Legislació
sobre Protecció de Dades, Dret de Propietat Industrial o
Intel·lectual, normativa sobre competència, etc.
Vols participar en l’espai d’assessorament? A www.icab.
cat trobaràs el formulari on podràs indicar la teva especialitat, data i horari que tens disponible i reenviar-lo per
correu electrònic a comissions@icab.cat
Els participants rebran una invitació per convidar a una
altra persona, que s’haurà de recollir al Servei d’Atenció
al Col·legiat.
Podeu consultar tota la informació sobre el BizBarcelona
2016 a www.bizbarcelona.com
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L’ICAB, SEU DE
LA 10A WORLD
CITY BAR
LEADERS
CONFERENCE
El Col·legi va acollir del 13 al 16 d’abril la 10a edició de
la World City Bar Leaders Conference. Aquest acte va
reunir a Barcelona als principals representants de l’Advocacia Internacional com la City of London Law Society,
l’Ordre des Avocats de Paris, la Tokyo Bar Association, la
Warsaw Bar Association, la Chicago Bar Association, la
Shanghai Bar Association, la Philadelphia Bar Association i
el Barreau de Montreal. Dins l’àmbit europeu va destacar la participació del Barreau de Bruxelles, enclavament
estratègic i professionalment molt present en tots els projectes d’àmbit europeu, en especial en els que s’emmarquen dins el programa Horizon 2020, de la Unió Europea.
L’objectiu de la World City Bar Leaders Conference es
posar en comú temes d’actualitat que afecten als advocats. En aquesta edició es van dur a terme tres blocs de
conferències. El primer portava per títol “La influència
dels drets humans i el negoci sobre la tasca dels advo-
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cats, una nova àrea d’interès per als Col·legis d’Advocats” i va servir per donar a conèixer l’experiència dels
advocats i Col·legis d’Advocats del Japó, especialment
en relació als socors i ajuda a les víctimes del terratrèmol i tsunami que va tenir lloc al Japó (davant la central
de Fukushima) l’11 de març de 2011.
El segon bloc va versar sobre “L’ascens dels proveïdors
de serveis no regulats. Com han de respondre els Col·legis d’Advocats? Van donar resposta a aquesta pregunta
Jonathan Goldsmith, exsecretari general del CCBE (Consell de Col·legis d’Advocats d’Europa), Rafael Espino,
secretari de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i Charles Corwin Coward, membre
del Comitè de Desenvolupament Professional de la IBA
(Internacional Bar Association)
El darrer dia es va abordar “L’impacte de la tecnologia
en el treball dels advocats”. En aquest sentit es parlar del
paper dels Col·legis d’Advocats per ajudar als lletrats a
mantenir-se al capdavant en aquesta matèria. Van intervenir com a ponents Jani Trias, diputat de la Junta de Govern
responsable de les Relacions Internacionals de l’ICAB i
Péter Homoki, president del Comitè IT del CCBE.
La segona conferència d’aquest tercer bloc va tractar sobre “L’impacte negatiu de la tecnologia en la
tasca dels advocats” i va tenir com a ponent Yoshihisa
Hayakawa, vicepresident del Comitè Internacional del
Col·legi d’Advocats de Tòquio.
L’ICAB és membre de la World City Bar Leaders Conference des de l’any 2008 i aquest 2016 ha tingut l’honor
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d’albergar a la seva seu aquest fòrum internacional de
l’advocacia com a Col·legi d’acollida.

NOVA EDICIÓ DEL CURS
DE DRET PENITENCIARI
La Comissió de Dret Penitenciari de l’ICAB va donar el
tret de sortida, el passat 30 de març al 26è curs de Dret
Penitenciari. El tema central d’aquesta primera sessió
va versar sobre “les mesures alternatives a la presó:
suspensió de l’execució. Les mesures de seguretat.
El indult abans d’entrar a presó i suspensió per causa
d’indult”. Van participar com a ponents Amand Calderó
i Montfort, director General de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris; i Zita Hernández Larrañaga, magistrada del Jutjat Penal núm. 21 de Barcelona, sota la
moderació de l’advocada Mariam Bataller Pardo.

PODI DE L’ADVOCACIA A LA
CURSA INTERCOL·LEGIAL 2016
El dissabte 16 d’abril es va celebrar a Barcelona la VII
Cursa Intercol·legial Sabadell Professional, on col·legiats
i associats d’una vintena de Col·legis i Associacions
professionals de Catalunya, entre ells del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, van ser els protagonistes. La
competició va ser tot un èxit de participació, amb més
de 300 inscrits, i els resultats van ser molt bons per als
“runners ICAB”.
De fet, diferents representants de l’advocacia barcelonina van ocupar els primers llocs dels podis de les diferents categories de la cursa, que va transcórrer per un
circuit de 10 quilòmetres per a adults i de 5 quilòmetres
per a nens d’11 a 14 anys.
En Júniors, Jordi Pujol Domínguez i Julia Vizcaíno Estrada, representants del nostre Col·legi, van pujar al més alt
del calaix. Un resultat que, a més, va situar Pujol Domínguez com a segon classificat de la classificació General.
En categoria Sèniors, Martina Fuster Ferrer es va proclamar guanyadora, mentre que Jaume Garcia Soler va
quedar en 4a posició. En categoria Veterans, el Xavier
Vizcaíno González va finalitzar 3r. Per últim, Manel Ba-
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llesteros Maña es va proclamar 2n en la categoria Infantil
representant també un col·legiat de l’ICAB.
L’objectiu d’aquesta cursa és promoure la pràctica de
l’esport per reforçar els vincles entre els professional de
diferents sectors.

ELS DONATIUS A LA FUNDACIÓ
DEGÀ IGNASI DE GISPERT
DESGRAVEN A LA RENDA
La Fundació privada degà Ignasi de Gispert (FdIdG) està
treballant en una pàgina web pròpia, on hi trobareu totes
les informacions sobre la tasca que realitza així com les
campanyes que han dut a terme o que han encetat.
Igualment recordem que estem a disposició dels col·legiats/des per escoltar-vos i per oferir-vos ajuda, també
per acceptar donacions amb què financem el cost de
les accions que es realitzen per ajudar als companys/
es beneficiaris d’aquesta Fundació. Recordeu que per a
contactar amb la fundació teniu el telèfon 93 496 18 80
(ext.5050) i el correu electrònic fundacio@icab.cat
Si heu decidit fer-vos socis o realitzar un donatiu puntual a la
Fundació us recordem que podeu deduir aquestes donacions en la declaració de la renda. Per al 2016 s’han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions que
es realitzin en favor de La FdIdG, com a entitat acollida al
règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Per a què puguem informar a l’Agència Tributària de l’
import de les quotes i donatius és imprescindible que
ens hagueu facilitat el vostre DNI o NIF i domicili. Per a
més informació sobre aquests beneficis fiscals, podeu
consultar el web de l’Agència Tributària: www.aeat.es

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: Miguel Alfarás Castañedal, Joan Buxadé i Domènech, José Debritto Pérez de Azofra, Ramón
Gardó Quiles, Roger González Xicota, Manuel Miserachs
Codina, Arnaldo Olivar Daydí, José M. Rabassó Rodríguez,
Elena Rodríguez Espinar García, Ángel Juan Vidal Centeno.

FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, TORN D’OFICI,
ESTRANGERIA I REGISTRES
En l’exercici de la seva finalitat pública, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) actua per delegació de l’Administració, duent a terme funcions que
defineixen la seva configuració com a Corporació de
Dret Públic i, en aquest sentit, ha de garantir la regulació dels serveis de Torn d’Ofici i Assistència al Detingut,
el control del compliment de les normes deontològiques per part dels advocats i l’ordenament de l’activitat
professional d’advocat.
La Junta de Govern i els Diputats de Deontologia, Honoraris, Torn d’Ofici i Estrangeria iniciem aquesta secció
amb la voluntat de compartir periòdicament, amb tots
els advocats i advocades i col·legiats i col·legiades de
l’ICAB, tant dades quantitatives com criteris i informacions de interès d’aquest vessant públic que poden ser
també d’utilitat en l’exercici de l’advocacia.

REGISTRES
L’ICAB el composem 24.140 col·legiats/des, amb diferents situacions professionals i inscrits a diferents
registres col·legials:

El passat 28 d’octubre de 2015 va entrar en vigor la
Llei 4/2015, de 27 d’abril (BOE 28/04/2015, número
101), de l’Estatut de la víctima del delicte, dictada en
compliment del mandat contingut en la Directiva Comunitària 2012/29/UE, i la vocació de la qual, segons
text literal de la seva exposició de motius, és la de ser
un catàleg general de drets, processals i extraprocessals de totes les víctimes de delictes.
La Llei, quant al seu àmbit objectiu, abasta les víctimes
de delictes que siguin perseguits en territori espanyol,
i quant al seu àmbit subjectiu, abasta no només les
víctimes “directes”, sinó també les “indirectes”, que són,
en els supòsits de mort o desaparició, els parents fins al
tercer grau (articles 1 i 2).

AFECTACIÓ
DEONTOLÒGICA
DE LA LLEI
4/2015, DE 27
D’ABRIL DE
L’ESTATUT
DE LA VÍCTIMA
DEL DELICTE

DEONTOLOGIA
Durant el primer trimestre, l’ICAB, per mitjà de la Comissió de Deontologia, ha tramitat 210 noves queixes,
iniciant la Junta de Govern, a proposta de la Comissió,
34 expedients disciplinaris, i imposant 24 sancions,
distribuïdes segons el gràfic que s’adjunta:

I dins del capítol comprensiu dels drets de les
víctimes, a l’article 8, es
preveu el que anomena
“Període de reflexió en
garantia dels drets de
la víctima”, la redacció
literal del qual és:

“1. Los Abogados y
procuradores no podrán
dirigirse a las víctimas
directas o indirectas de
catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un
número elevado de víctimas, que cumplan los requisitos
que se determinen reglamentariamente y que puedan
constituir delito, para ofrecerles sus Servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho.
Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que
la prestación de estos Servicios profesionales haya sido
solicitada expresamente por la víctima.
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2. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a
responsabilidad disciplinaria por infracción muy grave,
sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan”.
En conseqüència, s’ha de considerar la plena vigència
en l’actualitat del període de reflexió, i malgrat que la
disposició queda condicionada a algunes definicions
pendents de desenvolupament reglamentari, inclosa
l’adequació de les normes disciplinàries col·legials, si
fos necessari (obligades a la seva adaptació a la Llei
en el període d’un any des de la seva entrada en vigor,
en funció del que obliga la Disposició Final 5a de la
Llei), la vigència del text legal, i la possibilitat que es
produïssin situacions de denúncia arran de l’esmentat
text, que podrien ser objecte d’actuacions disciplinàries
en aplicació del que disposa l’article 69è.1, lletra a) de
la Normativa de l’Advocacia Catalana (NAC) -[sic] Són
infraccions col·legials molt greus... a) L’ incompliment
d’obligacions establertes per les Lleis, pels estatuts, o
per altres normes col·legials...”), norma que ja resulta
apta per l’aplicació del que disposa la Llei 4/2015, amb
la possibilitat de sancions que, d’acord amb el que disposa l’article 72è.1 de la NAC, oscil·len entre l’any i els
cinc anys de suspensió en l’exercici de la professió, o
multa d’entre 5.001,00 € a 50.000,00 €.

HONORARIS
L’ICAB, durant el primer trimestre, ha evacuat 201 informes en matèria d’honoraris. D’aquests informes, la distribució segons ratificació o no de la minuta impugnada
ha estat la següent:

La quantia dels honoraris professionals que l’advocat
té dret a percebre per la seva actuació professional és
la lliurament pactada entre el client i el lletrat/da, tot
respectant les normes deontològiques i en matèria
de competència deslleial. La forma de la retribució és
igualment la convinguda lliurement, ja sigui fixa, periò-
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dica o per hores, podent, fins i tot, pactar uns honoraris
d’acord amb el resultat de l’assumpte mitjançant un
percentatge del mateix.

AFECTACIÓ
DEONTOLÒGICA
DE LA LLEI
4/2015, DE 27
D’ABRIL DE
L’ESTATUT DE
LA VÍCTIMA
DEL DELICTE

Aquest principi de
llibertat de pacte ve expressament establert
a l’Estatut General de
l’Advocacia Espanyola, aprovat per Reial
Decret 658/2001, de
22 de juny (article 44.1
i 2), la Normativa de
l’Advocacia Catalana
(articles 38, 39.1 i 40) i
el Codi Deontològic de
l’Advocacia Espanyola
(article 15).

L’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona recomana formalitzar el
pacte d’honoraris per escrit mitjançant pressupost,
full d’encàrrec professional o contracte de prestació
de serveis, independentment que l’encàrrec professional, tingui per objecte la intervenció del lletrat
en un procediment judicial o un assumpte extrajudicial. En aquest full d’encàrrec, a més de convenir la
quantia dels honoraris professionals, l’advocat/da i el
client poden establir tots aquells aspectes que considerin oportuns en relació als mateixos, com ara la
forma i terminis de pagament, les provisions de fons,
les actuacions judicials i extrajudicials incloses, la
previsió de possibles incidències o les despeses que
corresponen a altres professionals. Aquesta recomanació ve establerta en la Normativa de l’Advocacia
Catalana (article 39.2 i 41.1).
No obstant, la normativa en matèria de defensa de
consumidors i usuaris va més enllà de la recomanació del pacte d’honoraris i, partint de la condició
de consumidor del client, estableix diverses obligacions, entre elles a l’advocat/da d’informar de
l’import dels honoraris professionals, d’acord amb
l’establert al Text refós de la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i modificat per la Llei
3/2014, de 27 de març (article 60 i 60 bis), o en la
llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de
Catalunya (articles 123-2 i 126-6).
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TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA
AL DETINGUT
Les dades bàsiques del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del primer trimestre del 2016 són les següents:

L’ICAB ha reclamat ja als Mossos d’Esquadra la necessitat de què les víctimes siguin informades pro
activament de la importància de fer ús d’aquest dret reconegut tant a l’art. 2.g de la Llei 1/96, de 10 de gener,
d’assistència jurídica gratuïta, com a l’article 20 de la
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integrals contra la violència de gènere.

SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
En el decurs del primer trimestre de 2016 han estat atesos, als diferents punts d’orientació jurídica, un total de
13.130 usuaris.
Pel que fa al SIDH, que es presta conjuntament amb la
Diputació i amb Ofideute, durant el 2015 s’ha assolit
un 72% d’acords respecte de la totalitat dels assumptes en què ha estat possible plantejar un acord negociat que eviti l’exclusió residencial.
La facturació del Torn d’Ofici per la totalitat d’actuacions
realitzades pels lletrats de Torn d’Ofici d’aquest primer
trimestre del 2016 suma la quantitat de 5.370.774,47 €.
A data 1 d’abril de 2016, les actuacions justificades
durant els mesos de gener i febrer de 2016, així com
les quantitats del 2015 es troben totalment abonades.

IMPORTÀNCIA
DE LA
INTERVENCIÓ
DE L’ADVOCAT
DE LA VÍCTIMA
DES DEL
MOMENT
D’INTERPOSICIÓ
DE LA
DENÚNCIA

Només un 0,6% de
les dones víctimes
de violència masclista que han sol·licitat
assistència d’advocat
de torn d’ofici en el
primer trimestre del
2016 han sol·licitat
que aquesta assistència ho sigui en seu
policial.

Durant el I Congrés de
Violència Masclista,
celebrat els passats 3
i 4 de març de 2016,
es va posar de manifest la necessitat de
què les dones víctimes de violència de gènere facin ús del seu dret a
rebre assistència jurídica immediata i, per tant, a ser
assistides d’advocat/da en el moment d’interposició
de la denúncia, qüestió que es considera clau per a la
millora de la qualitat jurídica de la defensa posterior
en el procediment judicial.

LES MESURES
PREVISTES
A LA LLEI
24/15 EN ELS
PROCEDIMENTS
HIPOTECARIS

La Llei 24/2015, de 29
de juliol, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica
(DOGC de 05/08/2015)
estableix l’obligatorietat per a les entitats
financeres i grans
tenidors de sostre residencial, d’oferir lloguer
social en determinats
supòsits.

La norma estableix els següents requisits per poder
accedir-hi:
- Trobar-se en risc d’exclusió residencial
- Disposar d’ingressos inferiors a 2, 2’5 o 3 vegades
l’IRSC o en cas de què siguin superiors, quedi acreditada la situació de necessitat mitjançant un informe dels
Serveis Socials municipals.
El contracte de lloguer social a subscriure amb l’entitat
financera és inicialment per 3 anys i la renda mensual
es calcula en un percentatge dels ingressos de la unitat
familiar, entre un 10% i un 18%.
La normativa aprovada ens facilita nous mecanismes
per defensar els drets dels nostres clients.
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SERVEI DE TRAMITACIÓ
DE JUSTICIA GRATUÏTA
El servei de tramitació de justícia gratuïta de l’ICAB dictamina provisionalment les peticions dels ciutadans per
obtenir el reconeixement d’aquest dret. Pel que fa a les
dades del primer trimestre del 2016 i la seva comparativa
amb les consultes que s’efectuen al Servei d’Orientació
Jurídica, els resultats són els de la gràfica que s’adjunta:
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lliure elecció us demana la vènia o en el procediment
compareix el client amb advocat de lliure elecció, és
necessari que comuniqueu aquesta circumstància al
torn, per poder arxivar l’expedient de justícia gratuïta o
que és comuniqui aquest canvi a la CAJG, per evitar els
efectes del silenci positiu.

ESTRANGERIA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, conjuntament
amb altres entitats, participa en el Servei d’Atenció a
l’Immigrant, Estranger i Refugiat (SAIER) que impulsa
l’Ajuntament de Barcelona per afavorir la convivència en
la diversitat, fomentar la interculturalitat i potenciar la
igualtat i la cohesió social.

Continua la baixa tramitació efectiva dels expedients
de justícia gratuïta oberts per la defensa de imputats a
l’àmbit penal.
Si el ciutadà no
s’adreça al servei a
tramitar la justícia
gratuïta, el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona no pot consultar les
seves dades econòmiques i l’expedient
és enviat a la CAJG
segons l’article 13
del Decret 252/96, de
creació de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, regulació del procediment per al reconeixement del
dret d’assistència jurídica gratuïta i subvenció per a les
actuacions professionals dels Advocats i Procuradors a
Catalunya.

LA TRAMITACIÓ
DE JUSTÍCIA
GRATUÍTA
EN L’ÀMBIT
PENAL

Per tal de millorar el percentatge de tramitació real dels
expedients penals, és necessari que l’adreça i el telèfon mòbil del ciutadà siguin facilitats en el justificant
d’actuació per tal que l’ICAB fer el requeriment al ciutadà amb la finalitat que es personin a les dependències
del servei tramitació de justícia gratuïta.
Per altra part, si en algun moment el client contracta
privadament el lletrat de torn d’ofici, un altre lletrat de

L’ICAB dóna suport jurídic als immigrants i estrangers
que hi acudeixen. Durant el primer trimestre de 2016
s’han atès un total de 816 consultes. El 49% de les
consultes plantejades han fet referència a l’adquisició de la nacionalitat
espanyola; el 32% al
CANVIS EN LA
règim general d’estrangeria i només el
TRAMITACIÓ
8% de les consultes
DE L’EXPEDIENT es van referir al règim
ADMINISTRATIU comunitari. La resta
de consultes han estat
PER A LA
per temes de caràcter
TRAMITACIÓ DE general.

L’ADQUISICIÓ DE
NACIONALITAT
PER RESIDÈNCIA

El 7 de novembre de
2015 es va publicar al
BOE el RD 1004/2015,
de 6 de novembre, que
aprova el Reglament
pel qual es regula el
nou procediment per
a l’adquisició de la
nacionalitat espanyola
per residència. L’entrada en vigor d’aquest nou procediment d’adquisició de la nacionalitat espanyola està
suscitant gran interès entre els usuaris del SAIER,
tant pels canvis legislatius de fons com de forma. El
caràcter netament administratiu del nou procediment
permet presentar la sol·licitud d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència sense condicionar la
presentació a l’obtenció d’una cita prèvia, i, així mateix,
no cal que l’interessat que ja la disposi esperi a la data
de citació per presentar la sol·licitud si abans ja compleix amb els requisits i disposa de la documentació
necessària per presentar-la.

DES DE LA JUNTA

S’APROVA LA GESTIÓ
ANUAL, LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2015,
EL PRESSUPOST DE
L’ICAB I LA CONGELACIÓ
DE QUOTES PER AL 2016
S’ha aprovat per 183 vots a favor, 36 en contra i 4
abstencions la gestió anual de la Junta de Govern, la
memòria d’activitats del Col·legi i del defensor de la
persona col·legiada, els estats financers i la liquidació
del pressupost corresponent a l’exercici 2015. S’han
aprovat per 177 vots a favor, 30 vots en contra i 6 abstencions el pressupost ordinari del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a l’exercici 2016 i les quotes
col·legials corresponents a aquest exercici
El passat 26 d’abril, amb motiu de la celebració de
les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de
l’ICAB, el degà del Col·legi, Oriol Rusca, va explicar
quines han estat les línies de treball durant el 2015.
En aquest sentit, va destacar que des del Col·legi
s’ha treballat per potenciar el prestigi de la Corporació, promovent les trobades amb institucions catalanes, espanyoles i internacionals; Ha estat justament
aquest prestigi el que ha possibilitat que la presència
de l’ICAB sigui més que mai habitual en els mitjans de
comunicació. S’ha donat a conèixer la veu de l’advocacia sobre els canvis legislatius però també per
defensar els drets i llibertats que afecten la ciutadania. La veu de l’advocacia ha estat sentida i ha permès
al Col·legi continuar sent un interlocutor de referència
dins la societat, perquè “col∙laborem a crear opinió
des dels nostres valors. Però també ens hem fet de
notar al lloc on un percentatge molt important de la
nostra feina es desenvolupa: a peu de Jutjats”. També
s’ha comunicat a la ciutadania que el paper de l’advocat és essencial per la seva vida i per aconseguir seguretat en les seves accions, amb la campanya “Mai
caminaràs sol”.
El degà també va ressaltar la vocació de servei
d’aquesta Corporació vers les persones col·legiades.
Per això s’ha treballat per aconseguir una major proximitat vers els col·legiats i les col·legiades oferint més
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serveis i millorant-ne els actuals i prova evident és la
memòria d’activitats presentada.

da Gratuïta a les persones col·legiades i a ser un espai
de trobada i companyonia.

La formació continua sent un dels pilars dels molts
serveis que s’ofereixen. Des d’aquest àmbit es faciliten les eines i l’accés a més coneixements per dur a
terme millor el treball de l’advocacia. A més, durant el
2015 s’han intensificat les ajudes adreçades als nous
col·legiats/des per facilitar la seva incorporació al mercat laboral, així com a les persones que han hagut de
redefinir el seu perfil professional a causa de l’actual
context econòmic i social.

També es continuarà treballant per aconseguir que
tots els serveis col·legials estiguin a la última en relació als avenços tecnològics i que els col·legiats/des
coneguin el seu funcionament. S’impulsarà aquest
any la figura de l’assessor personal, de manera que
cada col·legiat/da tindrà una persona de referència
dins la Corporació a qui adreçar les seves consultes,
però també per ser proactius i avançar-nos a les necessitats de les persones col·legiades.

El Col·legi també ha fet una aposta per facilitar
la formació en l’àmbit de les noves tecnologies,
especialment arran de la iniciativa “paper 0” del
Ministeri de Justícia, que havia de comportar l’ús
de sistemes telemàtics per a la presentació d’escrits als jutjats a partir del gener de 2016. Aquesta
Corporació va assumir aquest repte oferint cursos
de formació en un horari ampli per tal que els col·legiats/des poguessin realitzar aquestes sessions
formatives tant a la seu del carrer Mallorca com a la
Ciutat de la Justícia.

CONGELACIÓ I REDUCCIÓ
DE LES QUOTES COL·LEGIALS

Dins l’àmbit de la formació, el degà també va fer èmfasi en la commemoració dels 50 anys de l’Escola de
Pràctica Jurídica i va animar als col·legiats/des a què
assisteixin als actes de cloenda d’aquesta fita, que se
celebren el 9 de maig. Dia en què s’inaugura la I Fira
de l’ocupació, amb la idea de promoure un punt de
trobada entre els futurs professionals del Dret, advocats/des i els despatxos professionals, per ajudar-los a
buscar feina a uns i a trobar talent als altres.

Pel 2016, la proposta de pressupost està marcada per
una contenció de la despesa, austeritat i responsabilitat per tal de poder gestionar la Corporació complint
amb les obligacions col·legials com a corporació de
dret públic i alhora donant servei a les persones col·legiades.

S’ha assenyalat també la percepció més que “notable” de les persones col·legiades vers l’ICAB, entitat que consideren que és un col·legi de referència,
compromès, eficient i que treballa per a la innovació
tecnològica. “El Col∙legi de l’Advocacia de Barcelona
és motiu d’orgull i exemple i així ens ho fan saber.
Som líders entre els Col∙legis”, va dir el degà, el qual
va afegir que tot i els bons resultats, es treballarà per
aconseguir l’excel·lència.
Finalment, es van anunciar alguns dels nous projectes decisius que es duran a terme durant el 2016. En
aquest sentit, el degà va explicar que al juliol se celebrarà el Primer Congrés de l’Advocacia Barcelonina.
Durant dos dies la seu del Col·legi estarà dedicada íntegrament i simultàniament a oferir formació continua-

El tresorer del Col·legi, Josep Capdevila, va explicar en
termes generals, el total de despeses i ingressos de
l’exercici 2015. En aquest sentit va donar a conèixer que
la liquidació pressupostària de l’any passat havia finalitzat amb un 1,74 % més de despeses de les previstes.
Tot i així, els ingressos van ser superiors en un 3,90 %
respecte del que s’havia estimat, motiu pel qual, els
resultats han estat positius.

En quant a les quotes, va ressaltar que per vuitè any
consecutiu estaran congelades. També va assenyalar
que continuaran exempts de pagament de quota les
persones amb més de 45 anys de col·legiació o que
tenen més de 70 anys d’edat i que es mantenen les
exempcions puntuals per motiu de maternitat o paternitat, que varia en durada depenent del nombre de fills.
Finalment va explicar que l’ICAB destina una part important de la quota col·legial a la Fundació Degà Ignasi
de Gispert per tal d’ajudar a aquells col·legiats que per
motiu de malaltia o incapacitat de treballar pateixen
carències importants.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Durant la celebració de l’assemblea extraordinària es
va aprovar per 124 vots a favor, 26 en contra i 6 abstencions la ratificació del lletrat Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona col·legiada.

SERVEI DEL MES

Si el vostre despatx té una necessitat i no us serveix
qualsevol solució, ara us oferim una formació a mida
i que, segur, encaixa en allò en què esteu pensant.
Els programes In Company són l’eina adequada per
disposar d’una formació contínua al llarg de la vida
professional i millorar així la competitivitat del vostre
despatx.

e-LEARNING
FORMACIÓ ICAB

AMB EL PROGRAMA D’E-LEARNING DE
L’ICAB ET PODRÀS FORMAR DES DE
CASA. FORMACIÓ CONTINUADA SOBRE
LES DARRERES NOVETATS LEGISLATIVES.
TRIA EL TEU RACÓ FAVORIT. APROFITA
LA COMODITAT DE CASA TEVA PER
CONCENTRAR-TE EN LA TEVA FORMACIÓ.

Ens adaptem als objectius, continguts, durada, lloc
i horari que ens demaneu. La flexibilitat és un dels
nostres valors fonamentals, consulteu-nos i ho podreu comprovar.

COM A CASA, ENLLOC.
FORMACIO@ICAB.CAT
WWW.ICAB.CAT

Volem conèixer la vostra realitat i característiques
particulars i us podrem desenvolupar el currículum
formatiu adient.
Ens desplacem a les vostres instal·lacions i, si no
teniu espai, podeu comptar amb les nostres aules.

E-LEARNING
A l’ICAB us oferim formació on line. La nostra plataforma e-Learning és un espai d’aprenentatge i comunicació
a distància desenvolupada amb una finalitat formativa i
en la que aprofitem les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) i internet.

FORMACIÓ
“IN-COMPANY”
I E-LEARNING
LA FORMACIÓ A
LA VOSTRA MIDA

Productes formatius de la màxima actualitat i interès,
utilitzant tant el model formatiu a distància com el model
Blended Learning (semipresencial) en el que cursos a
distància requeriran també d’alguna sessió presencial,
combinant la comunicació presencial i via web.
Aprofitem aquest model d’ensenyament i aprenentatge per tal de donar possibilitats de formació a
totes aquelles persones que pels motius que sigui no
puguin desplaçar-se fins les aules de l’ICAB.
Una formació en la que l’alumne passa a ser el protagonista del seu propi procés formatiu. En el que
podrà, reduir costos, aprofitar un accés àgil i ràpid
i des de qualsevol lloc, una formació personalitzada
gaudint d’una tutoria on-line constant.

Abans de muntar
la teva empresa.

A SS E SS O RA’ T
AMB UN
A DVO C AT.
H I S ORT I R À S
G U AN YAN T !
T’ajudem
a fer realitat
el teu projecte!

Els advocats i advocades de
l ’ I C A B t ’a s s e s s o r e m i t ’o r i e n t e m .
Rep el consell d’un expert.

VISITA’NS
A
1-2 JUNY
2016

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORTIVA

La missió de la Fundació Pere Tarrés és la promoció
de la persona des de l’educació, especialment en el
lleure, i l’acció social fonamentades en els valors de
l’humanisme cristià. La Fundació creu fermament que
anar a un esplai, a les colònies o a un casal d’estiu
incideix plenament en el desenvolupament humà
dels més petits. Per aquest motiu, els infants i joves
representen la major part de les 437.770 persones beneficiàries de l’acció educativa i social de la Fundació
durant el 2015.
A més de la intervenció directa, la Fundació Pere
Tarrés també forma els professionals i voluntaris que
senten la crida del compromís educatiu i social a través de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de
la Universitat Ramon Llull, i de l’Escola de l’Esplai que
cada any capacita més de 20.000 alumnes en cursos
de lleure i acció social.

FUNDACIÓ
PERE
TARRÉS
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa
d’acció social i educativa que va iniciar la seva activitat l’any 1957 en el marc de Càritas amb la finalitat de
promoure l’educació en el lleure d’infants i joves. Amb
el temps la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits,
com ara la formació, la recerca i el suport a la gestió.

La recerca i el coneixement és el tercer pilar de la
Fundació, compromesa a revertir en la societat tot el
saber generat a través del Grup de recerca en Innovació i Anàlisi Social (GIAS), de les publicacions editades, dels actes i de la seva presència social.

ELS PROJECTES SOLIDARIS
“AJUDA’LS A CRÉIXER”
“Ajuda’ls a créixer” engloba tots aquells projectes de
la Fundació Pere Tarrés que van dirigits a reduir les
desigualtats socials i que permeten a milers de nens i
nenes en risc d’exclusió social participar en activitats
d’educació en el lleure durant tot l’any, en els centres
socioeducatius d’atenció diària, en les colònies escolars o en les colònies i casals d’estiu.
Gràcies a les aportacions d’administracions públiques,
entitats, empreses i donacions particulars, l’any 2015
la Fundació Pere Tarrés va atorgar 7.050 beques. Per a
més informació o per conèixer altres formes de col·laborar podeu consultar la pàgina web www.peretarres.
org/ajudals.

Truca’ns !

uns ulls preciosos!

una boca perfecta!

1a visita
informativa

gratuïta

36 mesos sense interessos*
Odontologia general i protèsica,
implantologia, ortodòncia,
odontopediatria, periodòncia,
cirurgia oral i maxil·lofacial.

ı

ı

ı

ı

ı

València, 211 08007 Barcelona www.belodonte.es belodonte@belodonte.es Tel. 93 452 45 45 Urgències odontològiques 24 h: 617 465 045
Horari: de 8 a 22 h, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 19h (excepte festius).

Clínica autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Codi E08753396 Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

*Finançament a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia). Consulti condicions amb Clínica Belodonte.

ENTREVISTA A VICTORIA ORTEGA,
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

“La justicia gratuita es una inversión
imprescindible, cuesta menos
de cinco euros por ciudadano”
Es una mujer que vive el derecho con pasión desde la Abogacía, la Universidad
y a nivel institucional. Esta abogada nacida en Palencia, que fue entre 2000
y 2008 decana del Colegio de Abogados de Cantabria, se ha convertido
en la primera mujer en acceder a la presidencia del Consejo General
de la Abogacía española. Cuando tiene tiempo libre le gusta ir al cine.
Text: Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz

¿Qué ha supuesto para usted ganar las elecciones a
la presidencia del Consejo de la Abogacía Española?
Una ilusión enorme, puesto que llevo muchos años
dedicándome a la abogacía y a la abogacía institucional.
También un sentimiento de responsabilidad enorme por
no defraudar a las personas que han depositado la confianza, y por hacerlo lo mejor posible.
¿Cuáles van a ser las líneas
o prioridades de su mandato?
Presentamos un programa con varios retos. Lo primero
que hemos empezado a hacer es una restructuración
de la organización para conseguir una mayor eficacia y
transparencia. Se trabaja muchísimo y consideramos
fundamental la coordinación de todas las comisiones
porque habíamos detectado que algunas habían tratado
los mismos temas. Por otro lado también somos conscientes que debemos hacer un ejercicio de comunicación
y transparencia explicando en qué se invierte y gasta.
Otro reto es transmitir lo que la abogacía hace y lo que
la abogacía representa en nuestra sociedad. Ello nos
debe llevar hacia la excelencia en la formación. En la formación inicial, donde hay que desempeñar una serie de
modificaciones. Ya estamos en contacto con el Ministerio porque hemos detectado una serie de deficiencias en
el máster, en la prueba de acceso y en el ámbito deontológico se debe velar por el respeto a estas normas.
También se debe trabajar para mantener la independencia de la abogacía. La independencia nos ha permitido
actuar, reclamar a cualquier institución lo que creíamos
que era legítimo. Y luego el actuar siguiendo el concepto
de unidad. La Abogacía somos una pluralidad muy diver-

sa. Esa pluralidad nos debe llevar al debate, al cambio de
impresiones, pero para acabar defendiendo desde la unidad aquello en lo que creemos. Ahí es donde encontramos la fuerza. Todos hemos tenido que renunciar a una
parte de nuestras ideas para llegar al consenso, elemento que es fundamental.
La Abogacía quiere participar en toda elaboración de la
legislación, la que nos afecta y la que afecta a los derechos del ciudadano. Por eso, es fundamental alcanzar
un pacto de Estado sobre la justicia. La Abogacía, como
colectivo, tiene las condiciones necesarias para liderarlo
y articularlo con todas las fuerzas políticas, con todas las
entidades. Igual que el pacto de Estado también queremos participar en otros textos legales que nos afecten
directamente, como por ejemplo por la Ley de Servicios
Profesionales.
Otra cuestión a abordar es el desarrollo tecnológico.
Vamos a seguir defiendo los derechos humanos como lo
hemos venido haciendo hasta ahora e intensificándolo si
cabe a raíz del éxodo masivo de refugiados a Europa.
Por último, queremos dar un mayor impulso a la sede
que el Consejo General de la Abogacía tiene en Bruselas
que hay que potenciar. Se tiene que mejorar la visibilidad
de la Abogacía tanto en España como en Europa.
Es un proyecto para 5 años.
Una de las primeras cosas que han hecho
es aprobar una nueva estructura del Consejo.
¿Hay alguna novedad o cambio significativo?
Uno de los objetivos de la reestructuración es mejorar
la eficacia y eficiencia. Ello pasa por mejorar la coordina-
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ción del Consejo con los consejos autonómicos. También
queremos conseguir una mayor eficacia de las secretarias y una mayor operatividad de la comisión permanente, de manera que haya unas comisiones con unas
grandes áreas de trabajo y que de ella se desprendieran
unos grupos de trabajo. Hemos empezado a funcionar
así e iremos modificando cosas, si es necesario, sobre
la marcha.

Món Jurídic · #305 · Abril/Maig 2016

el servicio que realizan los colegios. Los colegios son
estrictamente necesarios. No solo para la defensa de la
profesionales, de la abogacía en nuestro caso, sino para
el servicio a los ciudadanos y para cumplir las obligaciones que tenemos para con ellos. Los colegios son un
elemento fundamental de nuestra sociedad, desde el
ámbito profesional y social. Lo que no era admisible era
el anteproyecto que teníamos.

“Los Colegios de Abogados tramitaron
621.658 expedientes electrónicos
de Justicia Gratuita en 2015”
Además han creado una oficina de
Representación y Negociación Institucional
¿Qué función y objetivos tiene?
Esta oficina tiene como objetivo hacer un estudio y
seguimiento de aquellas acciones del Gobierno que puedan afectar a la Abogacía. Esta oficina debe conseguir
que el Gobierno y los grupos parlamentarios compartan
nuestras sensibilidades, que aprecien la necesidad de
contar con una Abogacía unida, con fuerza suficiente
para influir en la elaboración y aplicación de las leyes.
Sobre el pacto de Estado por la justicia ¿Qué elementos cree que deberían darse para llevarse a
cabo?
Hay una serie de ideas fundamentales en cuanto a las
normas jurídicas de funcionamiento, de carácter procesal. La independencia judicial es un pilar de nuestro
estado de derecho. En el Consejo ya estamos trabajando
en el diseño de una serie de líneas de trabajo.
También nos ha hablado de la Ley de servicios y colegios profesionales ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sobre esta Ley a mi me llama la atención que se diga
que Europa nos la impone, pero resulta que sólo se nos
impone a los españoles y no a los países limítrofes con
España que tienen una estructuración muy semejante,
es más, algunos tienen más colegios y menos colegiados. Si hay que tener una ley de servicios vamos a
hacerla, no podemos estar siempre con esa espada de
Damocles encima. Di hay que ponerse a ello, lo tenemos que hacer bien, con sentido común y desde la
realidad, viendo las necesidades y teniendo en cuenta

¿Por qué considera necesaria
una Ley Orgánica del Derecho?
El derecho de defensa está reconocido en un gran número de normas. Por ello, vamos a seguir exigiendo que
se apruebe una norma que regule el Derecho de Defensa. Ya hemos entregado al actual ministro de Justicia un
borrador de anteproyecto elaborado por la Abogacía y en
cuanto se forme el nuevo Gobierno reiteraremos esta
demanda de los abogados y de la sociedad. Sin esta ley
orgánica, la defensa de los derechos de los ciudadanos
está debilitada, pero también la libertad e independencia
de los abogados están amenazadas.
Hablemos del sistema LEXNET ¿Cómo valora este
proyecto del Ministro de Justicia Rafael Catalá?
La aplicación de la tecnología al ámbito de la abogacía
me parece perfecto. Hay otras administraciones que ya
llevan años aplicándola, hecho que muestra que también es posible en otros ámbitos y tiene que serlo en la
justicia.
La situación que hemos detectado es que la situación es
muy distinta en función de las comunidades autónomas.
Nos hemos reunido con los presidentes de los consejos
autonómicos para ver la situación como está en cada
comunidad para ver qué necesidades se tienen y que
posibles soluciones hay. Este inicio está resultando complicado porque los medios tecnológicos se colapsan, en
otras ocasiones fallan y esto provoca incerteza, incomodidad y nerviosismo a los usuarios.
Los colegios han invertido tiempo y recursos en facilitar
a sus colegiados la formación necesaria para afrontar
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este reto. Por ello ahora hay que exigir a la Administración que el sistema funcione bien, y sobretodo que se
mantenga la seguridad jurídica y se asegure el ejercicio
de la defensa.
La modernización e informatización
de la justicia es una prioridad de la justicia.
¿Qué otras necesidades tiene la justicia?
La justicia, junto a sanidad y educación son las mayores prioridades de nuestra sociedad. Es cierto que la
justicia no ha merecido la inversión necesaria correspondiente. Hay otros ámbitos, que no se perciben tan
fundamentales para el área integral de la persona, que
en cambio han tenido más recursos. Y esta situación
se ha producido al margen del Gobierno que ha estado
gobernando. Es una realidad que creo que está muy
separada de la voluntad del ministerio de justicia, que
lógicamente seguramente reclamará más inversión
para este ámbito.
La justicia además de la inversión tecnológica, necesita
una organización en cuanto a tribunales probablemente
distinta. Se ha hablado desde hace tiempo de una organización diferente a la de los tribunales de instancia.
También es importante disponer de normas procesales
que faciliten una justicia más ágil y cercana. Las normas
jurídicas se cumplen mejor cuando son consensuadas.
Turno de oficio. La dignificación de la justicia
es una prioridad ¿Que medidas se van a
exigir al nuevo gobierno en este ámbito?
Lo que pedimos es que se mantenga la organización
del Turno de Oficio, porque la organización que se hace
desde los Colegio de abogados es la adecuada. No
se entiende, ni tiene ningún sentido, que se pretenda
cambiar. También se debería dotar de más medios.
Si bien es cierto que los abogados que hemos formado del Turno de Oficio lo consideramos un servicio a la
sociedad, pero ello no significa que no se deba percibir
una retribución adecuada. A veces tengo la sensación
que se está mendigando. La Justicia Gratuita es una
inversión imprescindible, que cuesta menos de cinco
euros por año a cada ciudadano.
Por ello pedimos que la justicia gratuita disponga de
los medios necesarios, que se cobren unas cuantías
dignas y en un plazo razonable, pues hemos detectado en algunas comunidades autónomas que hay
plazos muy dispares.
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En un momento de crisis como el que estamos viviendo los recursos del Turno de Oficio tendrían que
aumentarse, porque en un momento de bonanza, la
necesidad de los ciudadanos es menor.
Además, el trabajo que prestan 24 horas al día, 365
días al año cerca de 43.000 abogados es un servicio
excelente que ha sido reconocido por los destinatarios. El que lo conoce y el que lo ha utilizado
está satisfecho. En el Consejo tenemos varios tipos
de observatorio para conocer la realidad y para saber
exactamente donde estamos. También lo indican los
datos: Los Colegios de Abogados tramitaron 621.658
expedientes electrónicos de Justicia Gratuita en 2015.
Las tasas judiciales fueron una batalla conjunta
de todos los colegios. Actualmente se han mantenido las tasas para las PYMES. ¿Cree que la abogacía va a conseguir ganar esta batalla?
Seguimos trabajando para conseguirlo. Ya tengo entrevistas concertados con parlamentarios.
Los abogados son férreos defensores de los derechos humanos. ¿Qué puede hacer la abogacía ante
la crisis de refugiados que ha azotado a Europa?
El Consejo General de la Abogacía Española impulsó el pasado 4 de septiembre un Registro para
dar asistencia jurídica a las personas refugiadas y
desplazadas que han llegado a Europa a causa de
los conflictos armados. El objetivo de esta iniciativa es tejer una malla humana para atender todas
las necesidades de los refugiados. La Abogacía
está preparada para dar respuesta inmediata a sus
necesidades jurídicas y para garantizar que se respetan sus derechos, entre ellos el derecho de asilo.
Respetar los derechos humanos significa cumplir
las normas legales.
Se dice que uno de los males de la justicia es la
lentitud. Pero hay ciudadanos que piensan que la
justicia está politizada ¿Qué opina al respecto?
No podemos hablar de politización en lo que se conoce como Administración de Justicia. Cada día se
celebran millones de juicios en nuestro país. Cada
juez tiene su ideología, como lo tenemos todos los
ciudadanos pero esto no influye en sus sentencias.
En el ejercicio de la jurisdicción a diario no podemos
hablar de politización. Otra cosa es cuando hablamos
de nombramientos que vienen dirigidos por ciertos
partidos políticos.

BALANÇ DEL I CONGRÉS
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Amb la participació de la Comissió del Torn d’ofici, la comissió de
Dones Advocades i la Secció de Dret Penal de l’ ICAB, els dies 3 i 4 de
març va tenir lloc la celebració del I Congrés de Violència Masclista
de l’ICAB, sota el lema “Una assignatura pendent. Reptes de futur”.
Per Mercè Claramunt. Diputada de la Junta de Govern de l’ ICAB

1. La caiguda sostinguda de les denúncies
per fets de violència masclista (Dades basades en la
ponència de Manuel Calvo García )

Durant aquests dos dies companys i companyes de
l’ICAB, advocats i advocades d’altres col·legis de
l’Estat, professionals dels Serveis socials, de l’àmbit de la psicologia, mossos i mosses d’esquadra,
entre d’altres, van compartir els diferents fòrums i
espais de diàleg del programa.
La celebració d’aquest Congrés va deixar imatges,
missatges i constatacions següents:

2007

2008

2011

2012

126.742

134.002

2010

La participació de ponents i moderadors de reconegut prestigi en la matèria va ser clau en l’èxit assolit, tant pel que fa a la participació com a la qualitat
de les intervencions.

124.894

134.105

2009

128.543

135.540

142.125

Evolució denúncies 2007-2014

126.293

L

a celebració d’aquest I Congrés de Violència Masclista responia a la necessitat
de portar a terme una reflexió profunda sobre el posicionament del Col·legi
davant dels temes de violència de gènere
i, entre d’altres, sobre el tractament que reben les
dones víctimes de violència masclista, en el seu pas
pel procediment judicial, detectant les disfuncions
que es puguin donar actualment i aportant propostes de millora de cara al futur, amb la voluntat que
aquest Congrés serveixi com una eina més en la
lluita contra la violència masclista, des del convenciment que una societat democràtica ha de intentar, amb tots els mitjans al seu abast, l’eradicació
d’aquesta xacra social.

2013

2014

2. La constatació que la majoria dels procediments
judicials es segueixen pel tipus penal contemplats
a l’art. 153 del Codi Penal (63,8%) violència puntual
i només un 12,1% ho són per violència continuada
contemplada a l’art. 173 del CP.
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(Dades estadístiques del tercer trimestre de 2015 de
l’“Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial”).
3. La necessitat que la violència psicològica aflori judicialment. De les trucades efectuades al telèfon d’assistència contra la violència masclista, la violència ha estat
identificada com a violència psicològica en un 68,41% de
les trucades, sent que en el 24,13% ho ha estat com a violència física. Aquesta realitat no te translació en els jutjats
per les dificultats probatòries d’aquest tipus d violència.
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Sol·licitud ordres de protecció
67,4%

42,1%

63,9%

46,5%

42,3%
35,4%

34,1%

(Dades estadístiques de 2015 de l’Institut Català de les
Dones - Línia 900 900 120).
4. La realitat de què únicament el 0,67% de les
víctimes de violència sobre la Dona, assistides per
Torn d’Ofici a l’ICAB va sol·licitar ser assistida per
advocat durant la interposició de la denúncia en seu
policial, malgrat que:
• L’article 2.g de la Llei 1/96, d’assistència jurídica gratuïta, indica que les víctimes de violència sobre la dona
tenen dret a assistència jurídica gratuïta, que ha de ser
prestada en forma immediata.

Barcelona

Madrid

Sevilla

Málaga

Zaragoza

Bizkaia

A Coruña

(Dades estadístiques del tercer trimestre de 2015
obtingudes per l’”Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial”).
7. La comprovació que l’aplicació de les mesures de
protecció està sent a Barcelona i a Catalunya molt
més restrictiva que a la resta de l’Estat:

• L’article 20 de la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere reconeix
el dret a rebre assessorament jurídic gratuït en el moment
immediatament previ a la interposició de la denúncia.
• L’article 5 de la Llei 4/2015, de l’Estatut de la Víctima
del Delicte, indica que tota víctima té dret des del primer
contacte amb les autoritats a rebre informació sobre el
procediment per obtenir assessorament i defensa jurídica. (Dades obtingudes de l’estadística de l’ICAB respecte de les designes efectuades per torn de defensa de
víctimes de violència sobre la dona, any 2015)

O.P. Acordada
O.P no admesa a tràmit i denegada

57%
43%

39%

5. La comprovació empírica de la falsedat de l‘aprofitament de la denuncia penal per obtenir avantatge en el
procediment de família per part de la víctima, en tant
que només en un 13,5% de les denúncies penals
s’inicia procediment de Dret de Família relacionat
amb la situació de violència.
(Dades estadístiques del tercer trimestre de 2015 recollides per l’”Observatorio contra la Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judicial”).
6. La constatació que les mesures de protecció previstes legalment per les víctimes de violència masclista
s’apliquen de forma desigual en el territori de l’Estat.

66%

61%

Mitjana Espanya

Catalunya

34%

Barcelona

(Dades estadístiques del tercer trimestre de 2015
elaborades per l’”Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial”).
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Inauguració del I Congrés de Violència masclista, inaugurat pel degà de l’ICAB, Oriol Rusca.

8. La dada de què un 45,7% dels procediments iniciats als Jutjats de Violència sobre la Dona finalitzen
amb sobreseïment (41,4 % de caràcter provisional i
4,3% amb sobreseïment lliure).

2. Vigilar per una acurada valoració del risc incorporada
a l’atestat policial, mesura que els Mossos d’Esquadra
van informar que es troba en marxa a Catalunya des
del mes de febrer de 2016.

(Dades estadístiques del tercer trimestre de 2015 “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder Judicial”).

3. Insistir en la celebració de la compareixença del 544
ter de la LECrim per a l’adopció de l’ordre de protecció.

9. La necessitat d’atendre als menors d’edat que
conviuen en entorns de violència masclista: en un
48,59% de les trucades efectuades al telèfon d’assistència contra la violència masclista de Catalunya, les
dones tenen fills menors que hi conviuen.
(Dades estadístiques de 2015 de Institut Català de les
Dones - Línia 900 900 120).
10. La reflexió del ponent Calvo: la intervenció penal
i policial és suficient per l’eradicació de la violència
masclista? Podem prescindir d’aquesta intervenció?

4. Sol·licitar l’adopció de mesures civils en les compareixences del 544 ter de la LECrim.
5. Incrementar la protecció dels fills menors d’edat
mitjançant l’establiment de mesures que evitin la seva
utilització per continuar infligint violència sobre la dona.
6. Sol·licitar dels òrgans judicials el seguiment de les
mesures adoptades i l’avaluació periòdica del risc, amb
la finalitat de procedir a l’adaptació de les mesures a la
situació concreta de cada moment.

Imatges, missatges i constatacions que ens imposen
deures col·lectius, que haurem d’afrontar:

7. Treballar per la deguda coordinació dels Serveis
d’acompanyament a la víctima, amb incorporació del
necessari tractament psicològic que permeti la recuperació de la dona.

1. Continuar reclamant la intervenció de l’advocacia en
l’assistència a la víctima de violència masclista per la
interposició de la denúncia.

8. Exigir els mitjans i suports tècnics necessaris a les
oficines judicials que permetin el respecte a la intimitat
i la situació persona de la dona.
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9. Vetllar per l’aplicació de tots els drets que corresponen a la dona víctima de violència masclista a tots els
àmbits (judicial, laboral, assistencial, etc.).

LA VOLUNTAT
D’AQUEST
CONGRÉS ÉS
SERVIR COM
UNA EINA MÉS
EN LA LLUITA
CONTRA LA
VIOLÈNCIA
MASCLISTA

10. Exigir formació
especialitzada i continuada, incorporant
perspectiva de gènere,
per a tots els i les
professionals que s’hi
dediquen.

L’ICAB, que l’any
2000, a instàncies
de la Comissió de
Dones Advocades i de
la Comissió del Torn
d’Ofici, va ser pioner
en la creació del Torn
especialitzat per les
víctimes de violència
masclista, no pot deixar de banda aquestes obligacions i deures que el I Congrés de Violència Masclista va
posar de manifest i que estem disposats a afrontar, en
la convicció de comptar amb la implicació dels advocats
i advocades inscrits en aquest Torn especialitzat.
Com a diputada de la Junta, he d’agrair als membres
del Comitè Organitzador, composat per Pilar Rebaque,
presidenta de la Comissió de Dones Advocades de
l’ICAB; Teresa Blasi, vicepresidenta de la Comissió de
Dones Advocades de l’ICAB; Encarna Bodelon, profes-

sora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma
de Barcelona; Marina Roig, vocal de la Secció de Dret
Penal de la Comissió de Cultura de l’ICAB; Carmen
Jiménez, vocal de la Comissió de Torn d’Ofici de l’
ICAB; Andreu Van den Eynde, advocat i col·legiat a l’
ICAB; Ángeles Montoya, coordinadora del Torn d’Ofici
de l’ICAB i Maica Amaya, responsable administrativa
del servei de tramitació de justícia gratuïta de l’ICAB,
l’esforç i dedicació destinats a fer realitat aquest I Congrés de violència masclista de l’ICAB.

PROFESSIONALITZAR LA
GESTIÓ DEL DESPATX? ALGUNS
EXERCICIS PER POSAR-NOS-HI
Uns exercicis de reflexió, basats en casos reals, ajuden a valorar com els
socis d’un despatx d’advocats solen viure la seva activitat quotidiana i la
necessitat de canvi per professionalitzar la gestió i ser més competitius.

Anna Ros
Advocada i psicòloga

INTRODUCCIÓ

crear una certa estructura i infraestructura orientada a
assegurar la qualitat, seguretat i sostenibilitat de l’activitat professional.

El nostre entorn canvia. Canvia la forma en què els nostres clients operen, canvien les estructures dels clients i
les seves necessitats, les normatives, els operadors dels
sistemes, el marc jurídic, les regles del joc, la cultura, els
valors, la sensibilitat jurídica, les formes de resoldre i de
negociar, les eines i recursos.

PER QUÈ I PER A QUÈ FER AQUESTA
PROFESSIONALITZACIÓ?

Nosaltres, creixem per volum de feina, projectes, equip,
nombre de persones i la complexitat que implica gestionar-les. També creix la pressió per ser eficients, per ser
competitius. De fet, la competència i els nostres clients
marquen el camí i ens examinen cada dia. Cada cop l’entorn és més exigent, i ens hem de preparar cada vegada
més.

Quan demanem a socis de despatxos professionals de
l’àmbit jurídic, comptable, fiscal, d’auditori, etc. -que
tenen com a característica comuna: gestionar projectes
i equips intensius en coneixement- com valoren la seva
situació, ens diuen sovint que és una “estabilitat inestable”, un “caos controlat” que es viu estoicament com un
equilibri que, perquè no es trenqui, exigeix un control,
una creixent dedicació i seguiment per part del soci.

Els despatxos professionals han de fer més i millor amb
menys recursos, minimitzant riscos, i això implica fer
el que moltes empreses fan: professionalitzar la seva
gestió interna. Prendre consciència que són, tanmateix,
una empresa i que cal invertir en definir processos, polítiques i criteris de gestió, de govern de la firma, és a dir,

Són conscients que han de prendre mesures per fer
algunes coses diferents, però sovint, costa visualitzar el
què, i el camí, és a dir, el com.
Atenent a aquella dita que el que no es veu ni es mesura
no existeix i no es pot gestionar, proposem alguns exer-
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cicis per posar llum a allò que hi és però que no sempre
veiem.
Exercici 1: Com creus que gestiones el teu temps?
A què et dediques principalment?
La primera resposta, en el 90% dels casos, és que
dediquen un 80% del temps a dirigir projectes, casos,
estudis, etc. (anomenem-ho “producció”) i un 20% a
l’administració del despatx i gestions diverses.
Exercici 2: Descobrim una mica més...
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que no només som gestors de projectes i clients, sinó
que estem dirigint un negoci, una empresa; som o exercim rols de directors generals:
- Cal assegurar que hi hagi projectes, anar omplint la
pipeline, no sols es viu del boca-orella i dels prescriptors,
hem de fer difusió del que fem, estar presents, fer contactes proactivament.
- Cal gestionar les persones que fan possible l’execució
del que fem (no només el seu temps, també la seva formació, motivació, selecció, retribució, promoció, entre altres)

Sovint podem pensar que la nostra feina es centra en
ser capaços de produir, en primera persona. I sovint
ho fem així perquè no tenim més recursos, perquè no
podem delegar,...

- Cal prioritzar projectes, conèixer les rendibilitats, i prendre decisions sobre recursos.

Però l’anàlisi de la nostra dedicació real permet identificar que la gestió de la producció sol representar un 60%
del temps, els temes comercials un 10-15%, i la gestió
del despatx un 25-30%.

Si pensem en forma de processos, a imatge del que
trobem a moltes empreses, identificaríem rols, funcions
o activitats de:

- Cal gestionar econòmicament el despatx.

- Màrqueting, comunicació, networking, representació.
Veiem que en realitat fem força més activitats encobertes o no reconegudes. D’aquesta manera constatem

- Comercialització
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- Producció (dels propis projectes)

- Ens marxa gent - costa trobar gent

- Administració i finances (tresoreria, fiscal, inversions,
formulació de comptes)

- Hi ha rumors, desmotivacions, etc. de l’equip deguts a
diferències salarials, carrera professional, percepció de
manca de comunicació.

- Gestió de persones i equips
En una empresa “gran”, cadascuna d’aquestes àrees té
el seu responsable dedicat. En organitzacions més petites (moltes pimes), sovint totes aquestes funcions recauen majoritàriament en
els socis, que actuen
ELS CANVIS
com a multi-funcions.

PRODUÏTS EN
EL NOSTRE ENTORN FAN NECESSARI ADAPTAR LES FORMES
DE FER DEL
DESPATX AL
NOU ESCENARI

A més d’advocats fem
també d’empresaris:
gestionem i liderem
una organització que
compta amb persones i
projectes, on la matèria
primera és el coneixement, criteri, competències i solvència
tècniques, expertise.

Però també on hem
anat assumint altres
capacitats com la
negociació, priorització, lideratge, delegació, empoderament dels equips i algunes de no tan conegudes com la
dron-ability, per anar del detall operatiu a la visió estratègica i distància crítica de forma àgil i ràpida.

En la nostra experiència, abordar els “marrons” amb què
ens trobem ens permet analitzar com ho viu el soci o
professional que lidera el negoci. Algunes de les seves
reflexions són:
- Cada cop és més difícil tenir el control del que passa al
despatx
- No es sap qui pren les decisions
- No hi ha prou autonomia, hem d’estar-hi a sobre
- No som prou competitius o eficients
- Ens falta temps, recursos, preparació per temes no
jurídics (“jo sé del que sé”).
Hem fet dos avenços clau:
- Identificar en quines àrees som reactius, no hem anticipat o gestionat prèviament, i la situació ens supera o
pensem que ens “esclatarà”.
- Ser conscients i prendre la decisió d’actuar amb anticipació, per tal d’establir maneres de fer que facilitin la
gestió proactiva i eficaç, focalitzant-nos en el punts que
volem corregir.

Exercici 3: Analitzem
Proposem, a continuació, analitzar quina d’aquesta
dedicació és volguda i planificada, i quina “ens arriba” com a “marró” o problema a resoldre, i fins i tot,
quines no érem coneixedors realment que les estàvem
fent.
Analitzem alguns relats que ens fan sobre aquesta feina
sobre-vinguda:
- Hem de reconduir decisions no adequades
- S’ha de prendre una decisió
- Hi ha opinions contradictòries o conflictes sobre què o
com cal fer quelcom
- Hi ha risc de perdre un client

Recapitulem: Els canvis produïts en el nostre entorn fan
necessari adaptar les formes de fer del despatx al nou
escenari. La realitat interna del despatx és sovint fruit de
la seva evolució i trajectòria, del passat: ja sigui perquè
partíem d’un nucli petit, en els darrers anys hem crescut
i ara tenim un mosaic a endreçar; bé perquè som un
petit despatx que vol créixer; bé perquè volem ser més
competitius, referents i sostenibles o perquè volem gestionar sense imprevistos, sense tant desgast i risc.
Es fa recomanable repensar aquesta realitat per alinear-la als nous objectius i prioritats, a allò que volem a
futur.
Exercici 4: Imaginem per actuar
El darrer serà imaginar com ens agradaria que fos la
nostra distribució de temps per al futur, comptant
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amb els reptes que tenim en aquest moment al despatx: què necessita el despatx de nosaltres i només
nosaltres podem aportar.
On estem aportant valor afegit i si es centra en el
més rellevant en aquest moment.

caldrà formar, donar criteris,... al nostre equip i fer-ne
seguiment.

CONCLUSIONS I BENEFICIS
DE LA PROFESSIONALITZACIÓ
Sovint els socis dediquen part del seu temps a gestionar
el dia a dia de l’organització, i de vegades ho viuen com
una situació que els distancia del que haurien de fer:
produir i gestionar els seus projectes.
Sovint creuen que no estan preparats per aquestes tasques sobrevingudes. Sovint és quelcom que saben que
convindria fer, però que costa trobar-hi el moment.

Producció

Producció

Producció

Altres

Comercial

Comercial

Gestió

Gestió

Per fer possible aquest canvi del que tenim al que
volem, prioritzarem un pla d’acció que pot incloure fer
coses com, per exemple:
- Per allò que fins ara decidíem cas a cas i personalment,
establir una forma de fer i uns criteris, per compartir les
decisions, delegar-ne una part,...
- Per allò que gestionem quan succeeix, establir mesures prèvies i moments de control periòdics, que ens
permetin confirmar si van bé o cal ajustar o canviar
quelcom.
- Per centrar-nos en el que, per rol i responsabilitat,
hem de fer necessàriament nosaltres hi haurà aspectes que haurem de delegar. Per fer-ho amb seguretat

L’anàlisi anterior ens ha mostrat però que el moment el
tenim, estem dedicant-hi de fet força temps a solucionar
problemes, i som capaços de fer-ho.
És important aflorar els processos ocults per millorar-ne
l’eficàcia, ja que això repercutirà positivament en els resultats de la nostra empresa: ens permetrà focalitzar el temps
i els esforços en el més important en cada moment.
Aquest procés, com hem vist, comporta optimitzar la pròpia dedicació dels socis als diferents rols que implica el lideratge del despatx (empresa!), des de la gestió de l’equip
intern fins a la gestió del capital relacional, la imatge de la
marca, la pròpia producció i l’estratègia a futur.
“Parar la roda” que sovint és el dia a dia del soci per decidir
si ha de ser una roda i donar-li forma.
I, a més, incorporant aquestes dinàmiques basades en
l’anticipació, planificació, sistematització, etc. obtindrem no
només una millor qualitat en el nostre servei, sinó també
major efectivitat, agilitat, transparència en la gestió, involucració i motivació de l’equip i una millor qualitat de vida.

ENTRE NOSALTRES

La reforma operada en la institució de la llibertat
condicional a través dels nous articles 90 i 91 del
Codi Penal (CP) suposa, en la pràctica, un canvi de
la seva naturalesa jurídica, de manera que transitem
des d’una forma de compliment de la pena destinada
principalment a preparar la vida en llibertat cap a una
variant de suspensió de l’execució de la condemna
molt propera al règim de suspensió regulat en els
articles 80-87.
Aquesta profunda mutació de la llibertat condicional no només té importants efectes pràctics, sinó
també contradiccions amb la normativa penitenciària
i comporta una erosió evident del principi ressocialitzador de les penes consagrat en la nostra Constitució. Aquest és el motiu que haguem titulat el
present article amb interrogant, ja que -mes enllà de
les paraules- la llibertat condicional tal com l’havíem
conegut fins ara ha desaparegut, conservant tan sols
el seu nom.

LA FI DE LA
LLIBERTAT
CONDICIONAL?
La modificació dels articles 90 i 91
del Codi penal ha significat un canvi
en la naturalesa jurídica de la llibertat
condicional amb conseqüències
pràctiques i contradiccions en les normes
penitenciàries que es tracten a continuació.
Comissió de dret penitenciari
Francesc Lluís Bonatti
Col·legiat núm. 24.291

La modalitat bàsica prevista en l’article 90.1 CP no
difereix en aparença dels requisits exigits en la regulació anterior: estar classificat en tercer grau, haver
complert tres quartes parts de la condemna i mostrar
bona conducta.
Els canvis es produeixen principalment en aquest
tercer requisit, en desaparèixer el pronòstic individualitzat i favorable de reinserció social i establir un
catàleg de criteris molt pròxims als reconeguts en
l’article 80.1 per a la suspensió de l’execució de la
pena: personalitat del penat, antecedents, circumstàncies del delicte comès, conducta durant el compliment de la pena, circumstàncies familiars i socials
i rellevància dels béns jurídics afectats per la reiteració en el delicte.
S’ofereixen dues modalitats excepcionals i privilegiades que en qualsevol cas hauran de complir
tots els requisits de la modalitat bàsica excepte el
temporal:
1. Als dos terços de compliment de la condemna,
modalitat preexistent en la regulació anterior que s’ha
millorat en el sentit d’exigir un aprofitament rellevant de
les activitats desenvolupades per l’intern en relació
amb la seva activitat delictiva, i evitar una “continuïtat” d’activitats que en moltes ocasions els centres
penitenciaris no estan en condicions d’oferir.
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2. De forma totalment nova, a la meitat de la condemna (article 90.3), quan es tracti de condemnes
inferiors a tres anys que suposin el primer compliment de pena a la presó (és a dir, no comptaran les
que s’hagin suspès amb anterioritat)
Capítol a part mereix la vinculació de la llibertat condicional a la satisfacció de la responsabilitat civil, que
s’ha vist reforçada, a més, amb el règim de revocació
de la llibertat condicional regulat en l’art. 90.4 CP. En
essència, aquest apartat concedeix al jutge de vigilància penitenciària la potestat de revocar la llibertat
condicional en quatre supòsits:
1. que el penat ofereixi informació insuficient o inexacta sobre el parador de béns decomissats;
2. no donar compliment conforme a les seves possibilitats al compromís de pagament de les responsabilitats civils, supòsit que no deixa de ser com a mínim
sorprenent tenint en compte que en cap lloc s’exigeix normativament que el penat hagi de comprometre’s al pagament
de la responsabilitat
civil;
LA SOL·LICITUD

DE LA LLIBERTAT
CONDICIONAL
QUEDA EXCLUSIVAMENT EN
MANS DEL
CONDEMNAT

3. que el penat
ofereixi informació
insuficient o inexacta
sobre el seu patrimoni.

4. en els delictes
contra l’Administració
pública, quan el penat
hagi eludit el compliment de les responsabilitats pecuniàries
(penes de multa) o la reparació del dany causat a
l’Administració, la qual cosa no deixa de ser més un
gest “de cara a la galeria”, ja que l’impagament de la
multa ja té un règim responsabilitat penal subsidiària,
i la reparació del dany no deixa de ser responsabilitat
civil derivada del delicte.
El règim d’execució ha patit també importants novetats. En primer lloc respecte a qui ha de sol·licitar
la llibertat condicional, funció que queda exclusivament en mans del condemnat. Haurà de sol·licitar-la
davant el jutge de vigilància penitenciària, a qui se li

ha atribuït la competència en detriment del Tribunal
sentenciador, atenent la raonablement àmplia distància temporal que es produirà entre la sentència i el
moment de valorar la petició del condemnat.
Concedida la suspensió de l’execució, l’intern quedarà en llibertat condicional durant un període de
temps entre dos i cinc anys, llevat que el període de
condemna pendent de compliment sigui superior,
cas en què la llibertat condicional durarà aquest mateix període.
El jutge pot aplicar les mesures que preveuen els
articles 83, 86 i 87 del CP referents a la suspensió
de les penes, modificant-les durant la vigència de la
condicional si així ho considera convenient, i revocant
la suspensió en aquells supòsits en què “un canvi de
les circumstàncies que haguessin donat lloc a la suspensió no permeti mantenir ja el pronòstic de manca
de perillositat en què es fundava la decisió adoptada
“. Hem avançat en la mesura en què, a partir d’ara, la
comissió d’un nou fet delictiu no suposa la revocació
automàtica de la llibertat condicional.
Pel que fa al règim transitori, la disposició transitòria
primera, de conformitat amb l’art. 2.2 CP, preveu
la possibilitat d’aplicar retroactivament les disposicions si són més favorables al reu encara que els
fets siguin anteriors a la seva entrada en vigor. El
debat sobre si tal previsió inclou les normes que es
refereixen a l’execució de penes va quedar tancat a
propòsit de l’eventual aplicació retroactiva del període de seguretat per a la classificació en tercer grau
previst art. 36.2 CP després de la reforma del Codi
Penal per LO 7/2003 de 30 de juny i que els tribunals
van rebutjar. La qüestió se centra en discernir si la
nova regulació és, o no, més favorable que la normativa anterior.
Certament, el canvi en la naturalesa jurídica de la llibertat condicional converteix en més perjudicial la reforma i, per tant, no s’hauria d’aplicar retroactivament
a fets comesos amb anterioritat a l’1 de juliol de 2015,
fins i tot encara que l’expedient de llibertat condicional s’hagi incoat amb posterioritat a aquesta data.
Tanmateix, hi ha una excepció: la ja esmentada modalitat de l’art. 90.3 CP, supòsit en el qual s’hauria
d’analitzar cas per cas i, en tot cas, escoltant sempre
al reu.

ENTRE NOSALTRES

QUÈ ÉS LA
COMISSIÓ DE
PROSPECTIVES
SOCIOPROFESSIONALS?

Tot això, sumat a la base de dades pròpia del Col·legi
i l’accés a totes les enquestes i treballs realitzats en
el seu entorn, ens permet dur a terme anàlisis sectorials que permeten a tots els Col·legiats obtenir aquells
elements precisos per a la presa de decisions. Podent,
lògicament tenir accés a totes les enquestes i feines
realitzats en el seu entorn.
Enquestes com aquestes ens permetran comprovar el
efectes de la implementació tecnològica o de les noves
formes d’exercir on-line. També podrem valorar els efectes de la laboralització del sector o la liberalització en el
món dels serveis professionals.
Aquests conformen noves realitats precises d’analitzar
en profunditat per tal de preveure problemes o enfocar
correctament l’acció del govern de la nostra institució.

MILLORA DELS DESPATXOS I FORMACIÓ

Josep Lluís Matalí
Santiago Nadal

La Comissió de Prospectives Socioprofessionals pretén
ser una eina útil per al Col·legi, i fonamentalment per
als advocats, en el desenvolupament d’iniciatives que
redunden en estudiar aquesta realitat canviant, plantejar
la defensa dels nostres valor ètics, i ajudar els companys
a adaptar-se als nous temps.

UN MILLOR CONEIXEMENT DEL SECTOR
Per a un millor coneixement del sector, amb una periodicitat que ens marquen elscanvis que considerem
importants en el exercici professional, realitzem macro
enquestes als nostres companys que aporten dades
imprescindibles a l’hora d’elaborar estratègies de millora
en la nostra ocupació.

ENQUESTA DE L’ADVOCACIA
Hem estudiat les formes d’exercir aquesta professió:
individualment o compartint despeses; l’estructura dels
despatxos i el nombre d’advocats per despatx (mitjans o
grans corporacions jurídiques); el tipus de clientela (autònoms, persones físiques, petites i mitjanes empreses
o grans empreses); les especialitats més requerides per
als nostres companys i les que són minoritàries, etc.

Una altre àrea important en el treball de la nostra Comissió és la seva vessant formativa. Es refereix a tot
allò relatiu a la gestió dels nostres despatxos. Partim
de la realitat que temes com els recursos humans, el
màrketing, l’estratègia comercial, l’anàlisi de costos,
etc., són facetes en la que la majoria d’advocats hem de
reconèixer certes llacunes formatives.
No tant sols ens centrem en la realització de tallers per a
tractar referides matèries.
Un dels nostres objectius es aconseguir que els companys assistents als tallers constitueixin Grups de
Millora Contínua, creant xarxes d’ajuda, de formació
constant, de col·laboració professional i, com és lògic,
creant vincles personals i d’amistat.
Hem comprovat, al llarg d’aquests anys, la utilitat
d’aquesta actuació i la valiosíssima riquesa que ha suposat per als assistents a aquests tallers una posterior
continuïtat a través dels Grups de Millora Contínua.

INTERNACIONALITZACIÓ DELS DESPATXOS
La internacionalització referida, en el nostre àmbit, al
networking entre despatxos d’advocats de tot el món.
Creiem fermament que és hora de teixir xarxes de col·laboració amb altres països a través dels seus despatxos
d’advocats.
És important, però, plantejar-se amb profunditat què
requereix adoptar una decisió tal i com la de pretendre
internacionalitzar els nostres despatxos. Coneixement
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impecable de la llengua del país amb el que col·laborarem, protocols d’actuació, inversió precisa, anàlisis de la
nostra oferta, etc. Per això, realitzem cursos de preparació i anàlisis de com aconseguir tals objectius.

COL·LABORACIÓ AMB ESPANYA I EUROPA
En un món enfocat als projectes, estem en aquests
moments valorant les possibilitats i la manera d’elaborar
un mecanisme que permeti posar en contacte advocats de la resta d’Espanya, que estiguin interessats en
col·laboracions professionals, amb advocats de Barcelona, mitjançant una plataforma que permeti disposar de
tota la informació per a que puguin intercanviar les seves
mútues experiències.
Pretenem elaborar un sistema de contactes periòdics
amb altres professionals (arquitectes, economistes,
enginyers, etc.) que puguin estar interessats en desenvolupar projectes en comú o simplement col·laborar
amb despatxos d’advocats de Barcelona. Possibilitarem així un networking eficaç que pot ser de gran
interès per als quasi 120.000 professionals que exerceixen a Barcelona.
Més enllà, desenvolupem contactes i intercanvis amb
grups de despatxos com els efectuats a Leeds, Lyon,
Torí, Manchester, etc. El Col·legi s’encarrega de la part
institucional de la preparació del viatge i fins i tot en la
cerca de subvencions per tals desplaçaments.

FIRA DE L’ADVOCACIA
Com a joia de la corona, cada dos anys la Comissió
organitza, amb el Departament Internacional, la Fira
Internacional de l’Advocacia, iniciativa pionera en el camp
de l’advocacia, que permet que centenars d’advocats
d’altres països hagin viatjat a Barcelona per a conèixer
el seus homòlegs Barcelonins, aconseguint establir en
moltes ocasions sinergies de col·laboració que augmenten la possibilitat de millora d’atenció als nostres i als
seus clients.

LABORATORI D’IDEES
Sempre hem concebut la Comissió com a un laboratori, on
ens sentim orgullosos deconstantment debatre temes del
present i futur que afecten el nostre esdevenir.
Bona part dels membres de la Comissió han organitzat un Laboratori d’Idees.Plantegen una reflexió sobre
la situació actual de l’advocacia, dels despatxos i del
propi Col·legi, com a proveïdor de serveis a les persones col·legiades.
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Es debaten temes de màxima actualitat: la laboralització
del sector, l’intent de mercantilitzar la nostra professió,
el paper del Col·legi Professional, la qualitat en l’exercici
professional, el nou intrusisme, la presència a determinats despatxos de Jutges i inspectors d’hisenda en
excedència, les corporacions de tot tipus i empreses de
serveis que ofereixen serveis jurídics, etc.

LA COMISSIÓ DE
PROSPECTIVES
SOCIOPROFESSIONALS PRETÉN SER UNA
EINA ÚTIL PER
AL COL·LEGI,
PER ALS ADVOCATS, PER TAL DE
DEFENSAR ELS
NOSTRES VALOR
ÈTICS I AJUDAR
ELS COMPANYS A
ADAPTAR-SE ALS
NOUS TEMPS

Aquests temes originen anàlisis, estudis i
articles que posem a
disposició de la Junta
i al servei dels Col·legiats. Permeten valorar,
en major profunditat,
aspectes que van
conformant les noves
maneres d’exercir la
nostra professió.

PRESENCIA DE
L’ADVOCACIA
A LA SOCIETAT

Desitgem mantenir
contacte amb els que
puguin facilitar (Ajuntament, BTV, etc.) un
conveni de col·laboració per tal que l’advocacia barcelonesa pugui
disposar d’unprograma de televisió en el
que exposar novetats,
temes d’interès general, etc. Seria de gran interès per
al nostre col·lectiu i per al ciutadà, per tal de potenciar
la divulgació de drets i deures amb el fi del facilitar la
convivència i el millor coneixement d’aquest sector tant
essencial com és l’administració de la Justícia.
Participem en el desig d’obrir la nostra professió a la
societat, en el desenvolupament de BizBarcelona (Fira
de l’Emprenedoria) oferint assistència en el estand del
Col·legi i impartint unes quantes conferències sobre
temes d’interès per als seus assistents.
I així, amb humilitat però amb la certesa que la nostra
aportació és útil i sentint-nos orgullosos en aquest sentit
d’ajudar els nostres companys i al nostre Col·legi en el
desenvolupament d’aquestes activitats que sempre que
ho desitgeu, estarem encantats de poder explicar més
detalladament.

ENTRE NOSALTRES

DESPLAÇAMENTS FORÇATS
A LA RECERCA
DE PROTECCIÓ:
PREGUNTES
PENDENTS
Comissió de Defensa

La major crisis humanitària des de la II Guerra Mundial
ha interromput el nostre dia a dia a través del mitjans de
comunicació i correm el perill de immunitzar-nos o negar
la realitat perquè se’ns fa llunyana, massa dolorosa o, si
les informacions que rebem no son acurades o fidels a
la realitat, de caure en actituds xenòfobes o racistes. La
situació de catàstrofe humanitària ha posat encara més
de manifest la vulneració dels drets fonamentals dels
mirants a la Unió Europea, que ja ve de llarg.
Arran d’aquesta situació, la Comissió de Defensa va organitzar la Jornada «Desplaçaments forçats a la recerca
de protecció: preguntes pendents». Va convidar l’Adriana
Ribas d’Amnistia Internacional, en José Javier Ordóñez, advocat membre de les Comissions de Defensa i
d’Estrangeria, l’Estel·la Pareja, Directora de la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat, i l’Anna Figueras, advocada i membre de la Comissió de Defensa, els quals van
exposar quina està sent la resposta d’Europa a la crisi
dels refugiats.

Estem davant del tancament de fronteres més gran que
hagi viscut la UE: construcció de murs, restabliment
de fronteres interiors, impediments per l’arribada de
persones que fugen de conflictes bèl·lics, de situacions
de persecució, de vulneracions de drets fonamentals.
Assistim a la manca de visats humanitaris, fomentant
així el paper de les màfies i xarxes de traficants, la precarietat i la inseguretat jurídica.
Europa ha reaccionat actuant contra els seus principis
fundacionals de solidaritat i respecte als drets fonamentals. A diari, som testimonis de morts, d’expulsions
col·lectives, en calent, en cadena a tercers Estats, de
no accés al procediment de protecció internacional.
Aspectes tots ells contemplats i prohibits a les normatives internes dels Estats Membres, a la normativa de
la UE i per la Jurisprudència del Tribunal Europeu de
Drets Humans, especialment amb la prohibició de les
expulsions col·lectives i en cadena, l’exigència de garanties procedimentals, dret a la informació, assistència
lletrada i intèrpret, així com l’accés a un recurs efectiu
com, per exemple en els casos M.S.S. contra Bèlgica i
Grècia [GS], núm. 30696/09, de 21.01.2011, Hirsi Jamaa
i altres contra Itàlia [GS], núm. 27765/09, de 23.02.2012,
i A. C. i altres contra Espanya [GS], núm. 6528/11, de
22.04.2014.
Una de les respostes de la UE és evadir la responsabilitat, a canvi de contraprestacions econòmiques a tercers
Estats mitjançant l’externalització de les fronteres, com
per exemple amb Turquia. La UE traspassa la responsabilitat a tercers Estats, que en gran mesura són emissors de refugiats i refugiades. I impulsa com mai les
expulsions de les persones que han aconseguit entrar a
territori europeu. Sense habilitar cap via d’accés segura,
fomenta el creixement de les màfies i el sofriment extrem de les persones. I si la persona pot arribar a territori
de la UE, superats tos els obstacles, conflictes armats,
xarxes de traficants, màfies, condicions climatològiques
adverses, etc., assistim amb estupefacció a la ineficàcia
del Sistema Europeu Comú d’Asil.
La UE tanca fronteres i construeix murs. Incrementa com mai els controls policials. La repressió policial
contra les persones abocades a la migració forçada s’ha
institucionalitzat.
El Tractat d’Amsterdam estableix la creació de la Política
Comuna d’Asil a la UE, sobre la base dels principis de llibertat, seguretat i justícia. Per dur a terme aquesta política comuna, la UE acorda les Directives sobre protecció
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internacional, d’Acollida, de Reconeixement i de Procediment. I l’element clau d’aquesta política és el Reglament
de Dublín III que determina quin és l’Estat membre responsable d’estudiar la petició de protecció internacional
L’aplicació d’aquest Reglament, ha estat molt discutida
per defensor/res de drets fromentals, com ara la pròpia
Comissió de Defensa de l’ICAB, des de la seva aprovació
i posteriors modificacions.
D’altra banda, el maig de 2015, després que la UE hagi
estat incapaç durant anys de coordinar una política comuna europea sobre migració, aquesta vegada sí i gràcies a l’actual crisi de refugiats, els Estats acorden una
Agenda Europea de Migració. Els pilars sobre els quals
es construeix l’Agenda Europea de Migració són:
1. Reduir els incentius a la migració irregular.
2. Gestió de les fronteres. Salvar vides i protegir les
fronteres exteriors europees.
3. Política comuna d’asil.
4. Promoció de la migració legal. Promoció basada
en l’atracció de treballadors altament qualificats.
El primer dels pilars de l’Agenda Europea de Migració
és el de la migració irregular. La Comissió Europea ens
diu: “Un dels incentius per als migrants irregulars és
saber que el sistema de retorn de la UE - pels migrants
irregulars o aquelles persones la sol·licitud d’asil de les
quals és denegada - funciona de forma imperfecta. Les
xarxes de tràfic s’aprofiten del fet que són relativament
poques les decisions de retorn que es fan complir: de
les decisions de retorn emeses el 2013 solament es va
aplicar efectivament el 39,2 %.” De totes les obligacions
de retorn, solament s’executen quatre de cada deu. Així
doncs, l’actual “crisi dels refugiats” és una excel·lent
oportunitat, pensen des de la UE, per resoldre un vell
problema: que s’expulsa a molt poques persones.
Tant l’Agenda Europea com el Pla d’Acció dediquen un
espai i un esforç especial a desenvolupar una qüestió
clau per a la millora de les taxes d’expulsió. Es tracta
d’aconseguir que els països dels quals provenen les
persones refugiades admetin al seu territori les persones retornades. El Pla d’Acció de setembre de 2015
preveu aconseguir acords de readmissió amb una sèrie
de “països prioritaris”: el Marroc, Algèria, Egipte, Nigèria, Senegal, Mali, Etiòpia, República Democràtica del
Congo, Guinea, Costa d’Ivori i Gàmbia. Altres “països
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prioritaris” no africans amb els quals la UE es planteja
arribar a acords de readmissió són: Turquia, Afganistan,
Bangladesh, Pakistan i Sri Lanka. El Consell Europeu va
reclamar que es “mobilitzin tots els instruments per augmentar la cooperació en matèria de readmissió”, o sigui,
forçar la readmissió a canvi de cooperació al desenvolupament.
Els “països prioritaris” que acabem de citar, extrets de
les llistes del Pla d’Acció i que han de readmetre als
seus nacionals expulsats d’Europa són precisament els
que tenen més peticionaris d’asil. Les dades d’Eurostat
mostren que els sol·licitants de protecció internacional
provenien dels “països prioritaris”.
A més a més, s’impulsa, de nou, l’acceptació per part
dels Estats membres de la UE d’una llista comuna de
tercers estats segurs on poder retornar a les persones.
Aquests Estats, Bòsnia-Herzegovina, Sèrbia, Turquia,
Albània, Macedònia (FYROM), Montenegro, Kosovo,
segons les dades de l’EUROSTAT, son països emissors
de refugiats/des.
En el marc de les mesures adoptades per donar resposta a l’actual crisi dels refugiats, Europa ha expulsat a 683
persones i acollit a 266 (2,5 expulsions per acolliment).
El cas d’Espanya és encara pitjor: 56 expulsions per 18
reubicacions. El cinisme mostrat de forma quotidiana per
ministres i els seus acòlits en les successives cimeres
europees arriba a l’obscenitat: els països prioritaris per
executar les expulsions són els països dels quals fugen
els refugiats. Les persones que han arribat i segueixen
arribant a Europa no fugen -solament- perquè tenen dret
a viure sense por. L’element definitiu és que aquestes
persones fugen dels seus països perquè -també- tenen
dret a viure sense misèria. I aquesta condició sembla
insalvable pels responsables polítics europeus: no volen
pobres a Europa. I sembla que tampoc drets humans
per a aquestes persones.
Aquest és un resum de les conclusions de l’acte de
la Comissió de Defensa del passat 10 de desembre de 2015. Tanmateix, la situació actual de la crisi
dels refugiats, al moment actual, ha canviat força.
Malauradament, el temps ha vingut a corroborar i
ampliar els efectes de les decisions que el desembre de 2015 ja podíem observar a més petita escala:
expulsions col·lectives de refugiats arran de l’acord
UE-Turquia, desballestament del sistema europeu
d’asil, col·lapse dels hotspots i la seva conversió en
centres d’internament.

ENTRE NOSALTRES

L’arbitratge és cada vegada més la solució ideal als
problemes entre empreses, particulars o Estats de
diferents països. És més ràpida, eficaç, especialitzada, flexible i pot ser confidencial. Però no sempre
ho és. Ni tan sols la comunicació entre el client i
l’advocat. Encara que espiar els missatges entre la
part contrària i el seus advocats en el procediment
arbitral és il·legal.

ANTIGUITATS I
NOVETATS ARBITRALS: BISBES
CATALANS DE
CALIFÒRNIA
I ESPIES AUSTRALIANS
A TIMOR
Jordi Sellarés Serra
Col·legiat núm. 17.026

A principis del segle XX, com a conseqüència de
les conferències internacionals de La Haia de 1899
i 1907, es va establir com a solució alternativa als
conflictes armats –legals en aquella època, el recurs
a l’arbitratge per un tercer, imparcial i independent,
que en base a dret, resolgués una controvèrsies
entre Estats. Es va crear la Cort Permanent d’Arbitratge amb llistes de 4 possibles àrbitres que cada
Estat posa a disposició de casos futurs. La seva
oficina està al mateix edifici del Tribunal Internacional de Justícia, i per ser magistrat d’aquest tribunal s’ha d’estar abans a les llistes de possibles
àrbitres. Aquesta coexistència i interrelació no és
excepcional.
El primer cas de la Cort Permanent d’Arbitratge, el
1902, va ser entre Estats Units i Mèxic. És el cas
del Fondo Piadoso de las Californias. Ve dels donatius i llegats testamentaris en temps de domini
espanyol de Califòrnia perquè es fes l’evangelització
del territori. Els cobrava i l’aplicaven els jesuïtes.
Quan s’expulsa els jesuïtes ho passa a fer Espanya.
Quan marxa Espanya, l’encàrrec passa a Mèxic.
Quan el 1848 el nord de Califòrnia passa a Estats
Units, Mèxic no paga la meitat que ja no controla.
Estats Units reclama aquesta part en nom de l’arquebisbe de San Francisco –un tal Josep Alemany- i
del bisbe de Monterrey –un tal Tadeu Amat-. Tots
dos catalans. Tots dos bisbes a Califòrnia.
El cas és singular perquè el tribunal arbitral va ser
de 5 membres. Va acabar amb un laude pel qual
Mèxic havia de pagar una quantitat determinada -1,2
milions de pesos de plata- i una altra quantitat, cada
any, indefinidament -43.000 PesosAquesta solució és igualment excepcional. No és
habitual que el laude ordeni fer pagaments futurs.
Aquesta solució no va ser sempre complerta, i els
mecanismes de verificació no són eterns. El 1967
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es va arribar a una acord entre tots dos Estats per
saldar el deute de manera definitiva.
La Cort Permanent d’Arbitratge va seguir tenint
casos, fins que entre 1935 i 1996 no va tenir cap
cas. Però en acabar el segle XX va ressuscitar, en
introduir la possibilitat dels arbitratges mixtes (directament entre Estats i empreses o particulars).

LA CORT PERMANENT D’ARBITRATGE VA
RESSUSCITAR
EN ACABAR EL
SEGLE XX EN
INTRODUIR LA
POSSIBILITAT
DELS ARBITRATGES MIXTES

De tota manera, el
cas que mereix ser
destacat entre la
pràctica recent arbitral és un cas d’arbitratge purament
entre Estats (Timor
Leste i Austràlia), pel
repartiment de la plataforma continental
que hi entre ambdues illes del Pacífic.

Potser calgui recordar els antecedents
del cas. Després
del seu referèndum
d’autodeterminació,
en què hi va haver un resultat massiu en favor de
la seva independència d’Indonèsia, i després d’una
administració internacional exercida per Nacions
Unides -que va donar per bo el tractat entre Indonèsia i Austràlia pel repartiment de la plataforma
continental entre Timor Leste i Austràlia, i del seu
subsòl ric en petroli, d’onze de desembre de 1989-,
Timor Leste va fer un nou tractat amb Austràlia, de
contingut idèntic, el 20 de maig del 2002.

arbitral, italià però nascut a Argentina), Lord Collins
of Mapesbury (britànic, i vinculat amb advocats
d’ambdues parts, en ser membre d’Essex Court
Chambers) i el professor W. Michael Reisman, d’Estats Units.
En el cas, la delegació de Timor Leste està formada per l’ambaixador al Regne Unit (Joaquim da
Fonseca), i una sèrie de juristes molt reconeguts,
com Sir Elihu Lauterpacht (20 Essex St. Chambers,
Londres), el professor Vaughan Lowe (Essex Court
Chambers, Londres) i el Dr. Andrew Legg (Essex
Court Chambers). Per la seva banda, Austràlia està
representada pel Sr. John Reid (del Govern australià) a més d’uns bons consellers legals, com Justin
Gleeson (Solicitor-General of the Commonwealth
of Australia), el professor James Crawford (Lauterpacht Centre for International Law), el Sr. Henry
Burmester (fiscal general australià) i el professor
Chester Brown (professor de dret i arbitratge internacional a l’Universitat de Sydney). Però el cas no
és destacable perquè un àrbitre i advocats de cada
part siguin del mateix “Chambers” –qüestió que
s’ha plantejat en d’altres casos arbitrals, amb la mateixa Essex Court Chambers, provocant l’exclusió
de l’advocat-. El cas és destacable perquè Austràlia
va espiar els advocats de Timor Leste.
El 17 de desembre del 2013 Timor Leste presenta
una demanda al Tribunal Internacional de Justícia,
que està al mateix edifici, i demana una mesura
cautelar perquè el 3 de desembre del 2013 Austràlia havia espiat les comunicacions entre l’equip
jurídic de Timor Leste i el Govern d’aquell país, de
manera que tenien documents que els donarien
avantatge en el plet arbitral.

Aquest és l’origen del problema perquè s’hi estableix una zona central compartida de l’espai marítim
entre ambdós Estats, el rendiment petrolífer del
qual correspondria en un 10% a Austràlia i en un
90% a Timor Leste.

El cas acaba amb una ordre del Tribunal Internacional de Justícia que ordena el 3 de març del 2014 a
Austràlia la devolució dels documents. Austràlia no
ho va fer fins el 25 de març d’un any després, el
2015.

Timor Leste no estava satisfeta amb aquest repartiment. Per això, presenta una demanda arbitral a la
Cort Permanent d’Arbitratge el 23 d’abril del 2013
(sí, per Sant Jordi), en aplicació de l’assenyalat
tractat de 20 de maig del 2002. Els àrbitres del cas
són el professor Tullio Treves (President del Tribunal

Al marge de les propostes de normes ètiques o de
bones pràctiques que es puguin fer, queda clar que
l’espionatge és una tècnica de litigació no recomanable. Perquè dubto que serveixi els interessos de
la part en favor de qui es fa aquesta actuació. Més
aviat ajuda la contrària. Si es detecta, és clar.

D’UN COP D’ULL

TROBADA AMB EL CONSELLER DE JUSTÍCIA

El passat 18 d’abril el conseller de Justícia, Carles Mundó, va mantenir una reunió institucional, a la seu del Col·legi, amb el
degà i membres de la Junta de Govern de l’ICAB

MINUT DE SILENCI PELS ATEMPTATS A BRUSSEL·LES

El 23 de març el degà i diputats de la Junta de Govern del Col·legi van participar en el minut de silenci en memòria de les
víctimes dels atemptats a Brussel·les, que es va realitzar davant la Delegació del Govern a Catalunya.
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TROBADA AMB EL CONSELLER D’INTERIOR

Reunió del conseller d’Interior, Jordi Jané, amb el degà del Col·legi, Oriol Rusca, i les diputades de la Junta de Govern
Elena Moreno Badia, Mercè Claramunt, Eva Pous i Raventós i Julia Herrero.

COMISSIÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS

El passat 11 d’abril una representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’ICAB es va reunir
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. La CPDA va traslladar-li la necessitat d’augmentar els nivells
de protecció legislativa dels drets dels animals, sol·licitant el compromís de l’administració en la defensa i promoció
dels drets dels animals, l’ agilització dels expedients sancionadors actualment en tràmit, la col·laboració institucional
per fer aportacions i esmenes en la futura normativa, i altres problemàtiques concretes actualment existents, tals com
l’extermini d’aus, el projecte del nou parc zoològic, els abandonaments d’animals domèstics, el compliment de sancions
administratives...
El conseller va agrair l’oferiment de col·laboració de la CPDA-ICAB i es van establir les bases per a la signatura d’un futur
conveni de col·laboració per treballar plegats en el control ètic d’aus, per la formació d’instructors i per l’assessorament
legal via esmenes i propostes, en la elaboració del futur Reglament.

D’UN COP D’ULL

TROBADA INSTITUCIONAL

El passat 16 de març el degà i altres membres de la Junta de Govern del Col·legi es van reunir amb membres de la Jefatura
Superior de la Policia. En el marc d’aquesta trobada es va visitar el Palauet Casades Casades, la Biblioteca i com ja es
tradició, es va signar en el llibre d’honor de la Corporació per deixar constància d’aquesta trobada institucional

DIA DE LES ESQUADRES

Amb motiu del “Dia de les esquadres”, el passat 11 d’abril, la diputada de la Junta de Govern del Col·legi, Eva Pous i
Raventós, va rebre la medalla de bronze amb distintiu blau. Amb aquest guardó es reconeix les aportacions professionals
que han realitzat i que han contribuït a un augment de l’eficàcia i prestigi d’aquest cos policial.
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El passat 12 d’abril va tenir lloc a l’ICAB una reunió entre jutges, fiscals i una representació del Col·legi, encapçalada
pel degà, Oriol Rusca i la diputada de la Junta de Govern, Blanca de Olivar Oliver i en la qual també hi van participar:
(d’esquerra a dreta) Francisco Bonatti; vocal, Emma Mondragón; vocal, Esteban Farré; Magistrat de JVP 6 de
Catalunya, Susana López; Fiscal de Vigilància Penitenciària, Mª José González; Magistrada JVP 2 de Catalunya, Javier
Faus; Coordinador de la Fiscalia de Vigilància Penitenciària, Oriol Rusca; Degà, Armand Calderó; Director General de
Serveis Penitenciaris, Mariam Bataller,Carles Soler; Subdirector General de Programes de Rehabilitacio, Josep de Paul;
Responsable del Servei de Classificació, José Gomez; vocal, Anabel Suso; vocal, Carlos Martínez; vocal.

CONCURS DE REDACCIÓ INFANTIL

El passat 25 d’abril es van lliurar els premis del concurs de redacció infantil realitzat amb motiu de Sant Jordi.

D’UN COP D’ULL

CONTES D’ADVOCATS

MARTA PIÑEIRO VEIGA

El passat 25 d’abril es van lliurar els premis del XVII concurs “Contes d’Advocats” de l’ICAB, que va comptar amb la
participació com a jurat de la vicedegana del Col·legi, Rosa Maria Barberà, de la diputada de la Junta Elena Moreno Badia
i dels lletrats Joan Oset, Luis Sala i Núria Nolla. El primer premi va ser per a Eva Maria Cornudella Sáenz de Valluerca, el
segon per a David Podadera Márquez i el tercer per a David Daura.

CURSA INTERCOL·LEGIAL

16 d’abril: Més de 300 participants van córrer pel circuit traçat pel Passeig marítim de Barcelona.
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FORMACIÓ

La Secció de Dret Processal juntament amb la Comissió de Normativa de l’ICAB van organitzar el 20 d’abril la
conferència “l‘Execució d’hipoteques titulitzades. Anàlisi de la legitimació activa en l’execució hipotecària i les seves
conseqüències jurídiques”. L’acte, moderat per l’advocat Jesús Sánchez, va comptar amb la participació com a
ponents dels magistrats Edmundo Rodríguez Achútegui i César Suárez Vázquez, del registrador Rafael Arnáiz Ramos,
del notari Ángel Serrano de Nicolás i del catedràtic de Dret Processal de la UB Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol.

FORMACIÓ

La Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge i la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de l’ICAB van realitzar el 22 d’abril la conferència “Creativitat digital: reinventar la cultura”.Van participar en la
roda de premsa paral·lela aquest acte els advocats Jordi Bacaria, Manel Martínez, Carmenchu Buganza, Joan Comorera,
Josep Coll i el professor de l’Escola de Noves tecnologies Interactives de la UB, Òscar García Pañella, i el fundador & CEO
d’ iClassics Productions, Efrén García.

BIBLIOTECA

REVISTES
DERECHO DE LAS RELACIONES
LABORALES
Editor: Grupo Francis Lefebvre
ISSN: 2387-1113
Periodicitat: mensual
1r fasc.: N. 1 (abr. 2015)Disponible a la Biblioteca des
del n. 1

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

JUAN PABLO (DIRS.);
FERNÁNDEZ SCAGLIUSI,
MARÍA DE LOS ÁNGELES;
TOMÁS TOMÁS, SALVADOR
(COORDS.)
Vivienda, préstamo y
ejecución. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2016.
[351.778.53(46)Viv]

2ª ed. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2016. [347.627(46)Alv]
eBook Biblioteca Digital
ASENSIO BORRELLAS, VÍCTOR J.
Derechos reales de garantía
y garantías posesorias:
retención, prenda y anticresis.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
[347.27(46.71)Ase]
eBook Biblioteca Digital
BECH SERRAT, JOSEP MARIA
Sistema de restitución ante un
enriquecimiento por mejora.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[347.55(46)Bec]

PRAXIS JUDICIAL DE LOS
TRIBUNALES ESPAÑOLES [EN
LÍNIA]
Editor: Instituto de Derecho
Iberoamericano
ISSN: 2386-9704
Periodicitat: semestral
1r fasc.: N. 1 (enero 2015)Accés lliure Biblioteca Digital
[http://idibe.org/praxis-judicial/]
DESTAQUEM:
“ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR LOS NUEVOS TEXTOS
REFUNDIDOS DE LAS PRINCIPALES NORMAS EN MATERIA
LABORAL”, EN: Derecho de las
relaciones laborales, n. 8, dic.
2015, 86 p.
“NUEVA LEY DE TRÁFICO”
[en línia], EN: Tráfico y seguridad vial, n. 200, noviembre
2015 Accessible només des
de la Sala Multimèdia de la
Biblioteca

MONOGRAFIES
DRET ADMINISTRATIU
CESPEJO LERDO DE TEJADA,
MANUEL; MURGA FERNÁNDEZ,

Estudio comparado sobre
normativa internacional en
materia de derecho de acceso
a la información pública.
Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP),
2016. [35.072.7Est]

CASTILLO MARTÍNEZ,
CAROLINA DEL CARMEN
Las cláusulas abusivas en
los contratos de préstamo
garantizado con hipoteca:
negociación contractual,
desequilibrio importante y
protección del consumidor
en la contratación bancaria.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[347.441(46):347.277Cas]
eBook Biblioteca Digital

LILLO JARA, JOSÉ RAMÓN
Los gastos subvencionables.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[351.72(46)Lil]

DRET CIVIL
ÁLVAREZ ALARCÓN, ARTURO;
BLANDINO GARRIDO, Mª
AMALIA; SÁNCHEZ MARTÍN,
PABLO
Las crisis matrimoniales:
nulidad, separación y divorcio.

PABLO AVILÉS, ÁNGEL;
LARRAÑAGA, KEPA PAUL
¡Atención mamás y papás!:
manual para padres sobre
situaciones de uso de
dispositivos móviles: para
una utilización eficiente
del Smartphone, Tablet y
Wearables entre niños y
adolescentes. Cizur Menor
(Navarra): Fundación Aranzadi
Lex Nova, 2015.
[347.157(46)(035):004.7Pab]
PALOMAR OLMEDA, ALBERTO
(COORD.); GÓMEZ OLMOS,
ÁNGEL DIEGO…[ET AL.]
Los menores en la actividad
futbolística: marco jurídico
y reflexiones de contexto.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[347.157(46):796Men]
PEDREIRA MENÉNDEZ, JOSÉ
(DIR.); ADAME MARTÍNEZ,
FRANCISCO (AUTS.)…[ET AL.]
La regulación de las entidades
no lucrativas y el mecenazg:
cuestiones pendientes para una
reforma. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
[347.191(46)Reg]

PALAZZO, IVÁN
La transferencia internacional
del futbolista. Madrid: Difusión
Jurídica y Temas de Actualidad,
2015. [351.855.3:796Pal]
ROVIRA SUEIRO, MARÍA E.;
LEGERÉN MOLINA, ANTONIO
Instrumentos de protección
de la discapacidad a la
luz de la Convención de
Naciones Unidas. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2016.
[351.84(4-672UE):364.26Rov]

Guía práctica de valoración
de daños personales: nuevo
baremo: texto normativo
y tablas, doctrina, cuadro
comparativo, esquemas y
formularios. Las Rozas (Madrid):
Sepín; Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, 2015.
[347.518(46)”2015”(036)Gui]

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ
MANUEL
La finca registral y el catastro:
inmatriculación, obra nueva,
reanudación de tracto y
restantes procedimientos
de la Ley 13/2015, de 24 de
junio. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2016.
[347.273(46)Gar]
GARRIDO MELERO, MARTÍN
Fideicomisos y fiducias en el
derecho catalán.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[347.675(46.71)Gar]
eBook Biblioteca Digital

PÉREZ ÁLVAREZ,
MIGUEL ÁNGEL
El beneficio de inventario.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2016.
[347.66(46)Per]
QUINZÁ REDONDO, JACINTO
PABLO
Régimen económico
matrimonia: aspectos
sustantivos y conflictuales.
Valencia:Tirant lo Blanch, 2016.
[347.626(46:4-672UE)Qui]
eBook Biblioteca Digital
SERRA MUÑOZ, MARÍA;
BUJALANCE GÓMEZ, ISABEL
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Biblioteca Digital

Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Manual del mediador
de familia en Cataluña:
un enfoque jurídico y
psicoeducativo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2016.
[347.627(46.71)(035):304Ser]

RODRÍGUEZ, ÁNGEL
El honor de los inocentes: y
otros límites a la libertad de
expresión relacionados con
la Administración de justicia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[342.723(46)Rod]
SANCHO GARGALLO,
MIGUEL ÁNGEL
La autonomía de la escuela
pública. Madrid: Iustel, 2015.
[342.733(46)San]

DRET FISCAL

DRET CONSTITUCIONAL
AGUIAR DE LUQUE, LUIS (ED.);
AGUIAR DE LUQUE, LUIS [ET AL.]
Independencia judicial y estado
constitucional: el gobierno
judicial. Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [342.56.072.1(46)Ind]

CARBAJO VASCO, DOMINGO
(DIR.); CABRERA FERNÁNDEZ,
JOSÉ MANUEL (AUTS.)…[ET AL.]
GPS fiscal. 2ª ed. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2016. [336.22(46)(036)Gps]
eBook Biblioteca Digital
CARMONA FERNÁNDEZ,
NÉSTOR (DIR./COORD.); AUSÍN
SÁIZ, SORAYA (AUTS.)…[ET AL.]
Nuevo régimen fiscal de
las operaciones vinculadas:
valoración, documentación y
supuestos prácticos. Las Rozas
(Madrid): Wolters Kluwer, 2016.
[336.226.112(46)Nue]

Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[336.14(46):352Ord]

DRET
INTERNACIONAL
COLOMER HERNÁNDEZ,
IGNACIO (DIR.); OUBIÑA
BARBOLLA, SABELA (COORD.);
ALCOCEBA GIL, MANUEL
(AUTS.)…[ET AL.]
La transmisión de datos
personales en el seno de la
cooperación judicial penal y
policial en la Unión Europea.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[341.649(4-672UE):342.738Tra]
GASCÓN INCHAUSTI,
FERNANDO
Reconocimiento y ejecución
de resoluciones extranjeras en
el nuevo reglamento Bruselas
I bis. Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [341.985(4-672UE)Gas]
eBook Biblioteca Digital
PÉREZ VALENZUELA, PILAR
El Reglamento europeo
650/2012: una herramienta
de planificación sucesoria.
Barcelona: Biblioteca del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, 2016.
eBook Biblioteca Digital

BLASCO LAHOZ,
JOSÉ FRANCISCO
El Régimen Especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos: teoría
(doctrina) y práctica (legislación y
jurisprudencia). Valencia: Tirant lo
Blanch, 2016. [368.412.8(46)Bla]
eBook Biblioteca Digital
CORREA CARRASCO, MANUEL
Acuerdos marco internacionales:
de la responsabilidad social
empresarial a la autonomía
colectiva transnacional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[331.825:658Cor]
CRUZ VILLALÓN, JESÚS
(DIRS.)…[ET AL.]Comentarios al
Estatuto de los Trabajadores.
4ª ed. Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2016.
[331(46)”2012”Com]
ESTEVE SEGARRA, AMPARO
Externalización laboral en
empresas multiservicios y
redes de empresas de servicios
auxiliares. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2016. [331.115.1(46)Est]

ARZOZ SANTISTEBAN, XABIER
La tutela de los derechos
fundamentales de la Unión
Europea por el Tribunal
Constitucional.
Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP),
2015. [342.7(4-672UE)Arz]
L’oficialitat lingüística:
declaracions constitucionals
i implicacions jurídiques
i pràctiques. Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura.
Direcció General de Política
Lingüística, 2015. [987-135]
eBook Biblioteca Digital

LÓPEZ LÓPEZ, HUGO
Régimen fiscal de los
trabajadores desplazados al
extranjero. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
[336.227.7(46)Lop]
MORENO GONZÁLEZ,
SATURNINA; SÁNCHEZ LÓPEZ,
Mª ESTHER (DIRS.); CARRASCO
PARRILLA, PEDRO JOSÉ
(AUTS.)…[ET AL.]
El ordenamiento tributario y
presupuestario local: análisis
interno y comunitario.

DRET LABORAL
ALFONSO MELLADO, CARLOS
L.; FABREGAT MONFORT,
GEMMA (DIRS.); ALFONSO
MELLADO, CARLOS L. (AUTS.)
[ET AL.]
GPS laboral. 2ª ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[331(46)”2012”(036)Gps]

FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÀNGEL
Jornada y horario: flexibilidad
contractual del empresario:
100 preguntas y respuestas.
Cizur Menor (Navarra): Lex
Nova Thomson Reuters, 2016.
[331.811(46)”2012”(036)Fal]

BIBLIOTECA

FOTINOPOULOU BASURKO,
OLGA (DIR.)
El derecho de huelga en
el derecho internacional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[331.89Der]
MAS GARCÍA, EVA
Las prestaciones de Seguridad
Social en favor de familiares.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2016.
[368.45(46)Mas]
MEJÍAS GARCÍA, ANA Mª
Elecciones sindicales: el
preaviso electoral. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[331.88(46)Mej]
eBook Biblioteca Digital

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO
V.; CAVAS MARTÍNEZ,
FAUSTINO
La casación unificadora y su
proyección sobre temas de
derecho laboral individual.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2016. [331.16(46)”2011”:
347.957Sem]
TARAZONA LLÁCER,
FEDERICO J. (COORD.);
FERNÁNDEZ GUERRERO,
RAFAEL; MARTÍNEZ MORENO,
ÁNGEL; TARAZONA LLÁCER,
FEDERICO J. (AUTS.)
Auditoría estratégica de la
función de recursos humanos.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [331.101.262(46)Aud]
eBook Biblioteca Digital
TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN
Salario y productividad:
un análisis jurídicoeconómico de los
complementos salariales
variables vinculados a
la productividad y a los
resultados de la empresa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[331.2(46)Tod]

MONTOYA MELGAR,
ALFREDO…[ET AL.]
Aspectos controvertidos
de negociación colectiva.
Cizur Menor (Navarra): Lex
Nova Thomson Reuters, 2016.
[331.15(46)”2012”Asp]
PONS CARMENA, MARÍA
La participación de los
trabajadores en la empresa en
el ámbito de la Unión Europea.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[331.1(4-672UE)Pon]
RODRÍGUEZ ESCANCIANO,
SUSANA; MARTÍNEZ
BARROSO, MARÍA DE LOS
REYES (DIRS.); ÁLVAREZ
CUESTA, HENAR (COORD.)
Propuestas para la igualdad
por razón de género en los
procesos de negociación
colectiva. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2016. [331.15(46)Pro]

DRET MERCANTIL
AZNAR GINER, EDUARDO
La comunicación del artículo
5 bis de la Ley concursal:
(doctrina, jurisprudencia
y formularios).
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [347.736(46)”2011”Azn]
eBook Biblioteca Digital
AZNAR GINER, EDUARDO
Mediación concursal: los
acuerdos extrajudiciales
de pago. 2ª ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[347.736.5(46)”2015”:304Azn]
eBook Biblioteca Digital
BELTRÁN GARCÍA, JAIME…
[ET AL.]
Practicum sociedades
mercantiles: 2016.
Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2015.
[347.72(46)”2010”(076)Pra]

Reuters, 2015. 6 vols.
[343.2(46)”2015”Com]

DAVARA FERNÁNDEZ DE
MARCOS, LAURA
Implicaciones socio-jurídicas
de las redes sociales. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[342.738(46):004.7Dav]
RIBES RIBES, AURORA (DIR.)
La fiscalidad del
concurso de acreedores.
Valencia: CISS, 2016.
[347.736(46)”2011”:336.22Fis]
RODRÍGUEZ DE LA MORENA,
ROSARIO
Deber de protección: una
visión de la prevención de
riesgos laborales en el marco
de la internacionalización
de las empresas. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[331.82(46):347.72Rod]

DRET PENAL
BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL;
FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO
JOSÉ; GÓMEZ-JARA DÍEZ,
CARLOS
Tratado de responsabilidad
penal de las personas jurídicas:
adaptado a la Ley 1/2015, de
30 de marzo por la que se
modifica el Código Penal.
2ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2016.
[343.222(46)”2015”:347.19Baj]
GÓMEZ TOMILLO RODRIGO,
MANUEL (DIR.)
Comentarios prácticos al
Código Penal. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSUNE
Conceptualización jurídica de
la trata de seres humanos con
fines de explotación laboral.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2016.
[343.43(46)Lop]
MIR PUIG, CARLOS
Derecho penitenciario: el
cumplimiento de la pena
privativa de libertad. 3ª
ed. Barcelona: Atelier, 2015.
[343.26(46)(035)Mir]
ROMERO BURILLO, ANA Mª
DIR./COORD.); RODRÍGUEZ
ORGAZ, CRISTINA (COORD.);
ARGÜELLES BLANCO, ANA
ROSA (AUTS.)…[ET AL.]
La protección de la víctima de
violencia de género: un estudio
multidisciplinar tras diez años
de la aprobación de la Ley
Orgánica 1/2004. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2016. [343.615(46)Pro]
ROYES, ALBERT (COORD.)
Morir en libertad. Barcelona:
Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, 2016.
[343.614:179.7Mor]

DRET PROCESSAL
BANACLOCHE PALAO, JULIO
Los nuevos expedientes y
procedimientos de jurisdicción
voluntaria: análisis de la Ley
15/2015, de 2 de julio. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[347.919.1(46)Ban]
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Guía práctica del nuevo juicio
verbal: doctrina, cuadros,
esquemas y formularios
adaptados a la reforma de la
Ley de enjuiciamiento civil
por la Ley 42/2015, de 5 de
octubre. Las Rozas (Madrid):
Sepín: Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona, 2015.
[347.91(46)”2015”(036)Gui]

Biblioteca 75

PINTO PALACIOS,
FERNANDO; PUJOL CAPILLA,
PURIFICACIÓN
Manual de actuaciones en
sala: técnicas prácticas del
proceso penal. 2ª ed. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[343.1(46)”2015”(035)Pin]

JACOBSON, STEPHEN
Els advocats de Catalunya:
dret, societat i política
a Barcelona, 1759-1900.
Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra, 2015. (983-126)

MONTERO AROCA, JUAN
El proceso civil: los procesos
ordinarios de declaración
y de ejecución. 2ª ed.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [347.91(46)”2015”Mon]
eBook Biblioteca Digital
MUERZA ESPARZA, JULIO
Las reformas procesales
penales de 2015: nuevas
medidas de agilización,
de investigación y de
fortalecimiento de garantías
en la justicia penal. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[343.1(46)”2015”Mue]

VÁZQUEZ ALBERT, DANIEL; CALAVIA
MOLINERO, JOSÉ MANUEL (DIRS.);
MORALES BARCELÓ, JUDITH; PÉREZ
CARBÓ, PEDRO PABLO (COORDS.)
Reforma de las sociedades de capital y
mejora del gobierno corporativo. [s.l.]
Revista Jurídica de Catalunya:
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
[347.72.036(46):658Ref]

PUIG FAURA, SONIA
La prueba pericial informática
en el procedimiento civil. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2015.
[347.948(46):004.7Pui]
PUJOL CAPILLA,
PURIFICACIÓN
Manual de actuaciones en
sala: técnicas prácticas del
proceso civil. 2ª ed. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2016.
[347.91(46)”2015”(035)Puj]

MARTÍNEZ GARCÍA, ELENA
La orden europea de
investigación: actos de
investigación, ilicitud de
la prueba y cooperación
judicial transfronteriza.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[343.14(4-672UE):341.649Mar]
eBook Biblioteca Digital

RECENSIONS

Aquest llibre analitza la transcendental reforma de la Llei de societats
de capital introduïda per la Llei 31/2014 de millora del govern corporatiu.
Es tracta de la reforma societària més rellevant i ambiciosa dels últims
vint anys, ja que modifica substancialment el règim dels òrgans de
totes les societats de capital (anònimes i limitades, cotitzades i no
cotitzades), redimensionant els habituals conflictes entre majoria i
minoria. L’obra s’estructura en cinc blocs: junta general i drets de socis;
impugnació d’acords socials; deures i responsabilitat d’administradors;
remuneració d’administradors; i tendències del govern corporatiu en
l’àmbit internacional.
El llibre es completa amb uns annexos que sistematitzen la doctrina i la
jurisprudència més recent i rellevant sobre govern corporatiu i òrgans
de les societats de capital. Els seus trenta autors, especialistes en
societats, són professors, advocats i magistrats que aporten a l’obra una
combinació de rigor acadèmic i experiència pràctica.

VALERO YÁÑEZ, MANUEL
Cómo ser abogado de oficio
y no tirar la toalla...: diario
de un letrado incombustible.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2015.
[343.131.5(46)Val]
ZOCO ZABALA, CRISTINA
Nuevas tecnologías y control
de las comunicaciones: LO
13/2015, de 5 de octubre,
de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
para el fortalecimiento de
las garantías procesales y la
regulación de las medidas
de investigación tecnológica.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2015.
[343.132(46)”2015”:342.738Zoc]

YÚFERA SALES, PEDRO L.;
LEGARRETA FONTELLES, MARTA
Guía práctica de alquileres: ninguna
pregunta de arrendamiento de vivienda
sin respuesta: más de 450 preguntas
ordenadas por conceptos y contestadas
acorde con la normativa aplicable a cada
caso. Barcelona: Atelier, 2016. [347.453.3(46)
(036)Yuf]
El llibre té com a finalitat donar respostes
simples a les preguntes més habituals que es
plantegen en els contractes d’arrendament
d’habitatge, extretes d’una pràctica de més
de 35 anys en aquesta matèria. Consta de 14 epígrafs. Hi ha uns primers
d’introductoris, amb conceptes, definicions, normativa, llei aplicable
i normes generals i d’altres amb les qüestions i respostes sobre el
contracte, les parts, l’objecte de l’arrendament, la fiança, les garanties
addicionals, la duració del contracte, cessió i subarrendament, alienació
de l’habitatge llogat i dret d’adquisició preferent, la renda, subrogació,
les obres i, també, l’extinció, desistiment, resolució i suspensió del
contracte, els processos arrendaticis, l’arbitratge i la mediació, les
notificacions i, finalment, els aspectes fiscals.

TESI DOCTORAL
TOLEDO OMS, ALBERT ; RIVAS VALLEJO, Mª PILAR (DIR.)
Relación laboral y libertad religiosa. Tesi doctoral. Universidad de
Barcelona, 2015. (987-133)

DE TOT I MÉS

Com cada any la Biblioteca ICAB va celebrar Sant
Jordi amb la fira del llibre i de la rosa. Aquest any ho
varem traslladar, ja que el dia 23 era dissabte, al divendres 22 d’abril, i malgrat el canvi fou tot un èxit
de visitants, d’editorials, de llibres i de roses.
Hi van participar totes les editorials jurídiques:
ECONOMIST&JURIST, IUSTEL, SEPIN, THOMSON
REUTERS ARANZADI, TIRANT LO BLANCH, VLEX i
WOLTERS KLUWER. Es regalaren uns 3.500 llibres,
més de 300 revistes jurídiques, es van generar
moltes descàrregues d’ebooks i més d’un miler
d’objectes, des de roses de “gominoles” a bolígrafs, llibretes... Així mateix es va oferir una degustació de pernil. I com cada Sant Jordi, també el
Col·legi va obsequiar a la persona col·legiada amb la
tradicional rosa. Hi hagueren moments de col·lapse
total, de tants col·legiats/col·legiades que venien a
cercar els seus llibres i altres regals.
I per acabar d’arrodonir es va celebrar el concurs
infantil de contes. Hi van participar 9 fills de col·legiats/des amb redaccions en prosa i en vers, sobre
el tema “El teu/teva pare/mare fa d’advocat”. Els
premis es donaren el dilluns 25.
No només és va celebrar un Sant Jordi “com Déu
mana”, sinó que vam aprofitar aquesta jornada
festiva per difondre els serveis més nous i que
s’adapten a la nova vida digital i que faciliten molt
el desenvolupament de les feines dels advocats/des
des de casa o des del propi despatx.
Com n’hi diem d’aquests serveis? Biblioteca ICAB,
serveis online, o sigui serveis 24/365 i sense desplaçament, com són:

SANT
JORDI
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• El Catàleg Online amb servei de préstec digital,
a la primera pàgina del catàleg hi trobareu la pestanya “Biblioteca Digital”, fent la consulta en aquest
epígraf, tots els documents que localitzareu seran
digitals, una vegada identificats (número col·legiat/
da i contrasenya) ja us els podeu descarregar sense
cap cost.
• Les edicions digitals són les publicacions que
edita la Biblioteca a partir de cursos, conferències i
xerrades que es fan a l’ICAB, hi tenim l’actualitat i la
qualitat assegurada. I també els millors treballs de
màster presentats a Formació. És un servei gratuït.
Les trobareu per mitjà del nostre catàleg, enllaç
“Edicions digitals” en el marge dret, us sortiran
totes ja editades i us les podeu descarregar.
• El DSI (Difusió Selectiva de la Informació) és un
servei d’alerta que permet estar al dia de la informació més important que afecta el vostre àmbit d’especialització jurídica. És un servei gratuït. Cada mes
els usuaris reben per correu electrònic la relació de
les novetats bibliogràfiques incorporades al catàleg
de la Biblioteca juntament amb les principals disposicions legislatives i les sentències més destacades
i actuals. Hi ha definits 22 àrees temàtiques (perfils). Per donar-se d’alta cal:
- Entrar a l’Àrea personal del web de l’ICAB
- Apartat Difusió Selectiva d’Informació (mà dreta)
- Activar els perfils que interessen
• Els Dossiers Temàtics són una selecció d’informació sobre temes d’actualitat que podeu descarregar
gratuïtament. Els tipus d’informació que s’hi troben
són: articles de revistes, monografies, revistes especialitzades, legislació, jurisprudència, formularis,
informes i estudis tot a text complet. Per consultar els Dossiers Temàtics cal entrar a www.icab.
cat apartat Formació/Biblioteca. Apartat Biblioteca
Digital:
- Apartat Dossiers Temàtics (mà dreta)
- Identificar-se amb el núm. de col·legiat i la contrasenya
- Seleccionar el Dossier i descarregar-se’l

CLUB ICAB

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

PROTESTO!

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

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

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

t Lliure elecció de les especialitats de ginecòleg

t Som els únics que cobrim íntegrament la tècnica

LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de

l’ull (per als casos que compleixin els requisits establerts en el reglament).

t 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.

t La nostra cobertura de pròtesis inclou totes les
actualment sense excepció.
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pròtesis d’implantació interna que existeixen
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Promoció vàlida per a noves afiliacions fins
al 31 de desembre de 2016. Consultar condicions.

ANUNCIS
OFERTES
LLIBRES
Regalo colección Revista Jurídica de Catalunya
años 2003 a 2011. Interesados contactar con
Carlos Carretero info@
carloscarreteroabogado.
com. Tel. 933637360.
Vendo Aranzadi y La Ley
(17,5 metros). Precio a
convenir. Tel. 639375135.

DESPATX A COMPARTIR
Alquilo despacho para colaboraciones y para crear
sinergias entre abogados.
Preferiblemente mercantil,
fiscal, administrativo. A
partir de 200 euros/mes
con todos los servicios.
Tel. 932150532.
Aragó nº 335, 1º de Barcelona, precio alquiler
desde 140 a 250€. Teléfono, adsl, sala de juntas.
Tel. 610685515 – Álvaro.
Aribau, 171/Paris, portero, cocina office y sala de
reuniones compartida.
Precio entre 160 y 390€.
ADSL y gastos incluidos.
Tel. 932010793.
Av. Carles III nº 50-52,
195€/mes; despacho individual, muy bien comunicado, próximo a la Ciudad
Judicial, climatizado,
parquet, conserje, etc. Tel.
649348129.

pamientos: amueblado,
secretaria, salas, domiciliaciones, llamadas, fax,
fotocopias, wifi, difusión
on line. Posibles colaboraciones. Tel. 934674545.
Av. Diagonal/Muntaner
des de 80 €/mes. Despatx
virtual, molta presència:
secretaria, varies sales de
visita i de juntes, domiciliació, gestió correspondència, trucades, fotocòpies,
wifi. Tel. 932007805.
Av. Diagonal/Pau Claris. 3
Despatxos exteriors, moblats o no, 10, 12 i 18 m2,
en principal 180m2, finca
regia, 355€, 410€ i 520€
+IVA, a/a/c, aigua, llum,
adsl, neteja, sala juntas.
671091421
Balmes 32 despatx virtual
secretari 3 sales juntes,
gestió trucades, correspondència, fax, fotocòp,
notificacions, wifi, domiciliació d’empreses i autònoms excel·lent imatge
100€ mes. Tel. 663011463
934673883.
Balmes/Laforja, despatx
individual, calefacció,
aire condicionat, sala de
juntes, office, aigua, llum,
gas, neteja. 450€. Tel.
635661985, possibilitat
de compartir-lo 225€s per
persona.
Balmes, cerca Vía Augusta, 9 m2 - 225€/mes
Servicios incluidos: fax centralita - sala juntas - tel.
individual - wifi. Posible
colaboración letrada. Tel.
639250329.

Av. Diagonal, sala de juntes, recepcionista/secretaria, tots els serveis, wi-fi,
neteja, tot reformat, impecable, servei de domiciliacions,. Tel. 667915472.

Balmes/Valencia. Despacho de abogados y economistas disponen de 2
despachos para compartir.
Finca regia. Sala de espera
y sala de juntas comunes.
Tel. 934155690.

Av. Diagonal/Balmes.
Ofrece servicios y equi-

Bruc/Consell de Cent.
Bonitos despachos

amueblados, exteriores
y luminosos de 20 y 30
m2. 500 y 800 € respectivamente. T/Servicios
incluidos, Sala J. y Secretaria. Contactar con Eva.
Tel. 934875053.
Bufet d’Advocats ofereix:
Espai de treball amb
dret a sala de juntes i
possible col·laboració.
250€/mes. Incl. Recepcionista, aigua, llum, a/a,
ADSL, fax i neteja. Bon
ambient de treball. Tel.
934140820.
Còrsega/Rbla. Catalunya/
Pg. Gràcia, despatx ext.
12m2 moblat. Att. telefònica, conserge, fotocop.,
fax, c/ a/a, aigua, llum,
adsl, wifi, neteja, cuina
off., sala juntes 18m2.
Tel. 932387100.
Despacho Abogados
Alquilo despacho exterior
20 mts2, todos los servicios incluidos, recepción,
wifi, salas de Juntas, Balmes, 32, Pral 2ª, 450 €.
Posibilidad colaboración.
Tel. 639350701.
Gran Via/Girona. Despatxos entresol i plata
baixa, porteria. 2 sales de
juntes, a/a, arxius focop.,
fax i adsl. Tel. 933176132.
Muntaner/Mitre, se alquila despacho de 12 m2.
ADSL. Servicio conserjería. Precio a convenir
preguntar Rosa. Tel.
635245290.
Muntaner/Travessera,
finca amb conserge,
despatx individual inclou:
servei de secretaria, fibra
óptica, trucades, còpies,
sala juntes, office, aigua,
llum, gas, neteja. 400€.
Tel. 933682567.
Muntaner/Travessera
de Gràcia con acceso a
sala de juntas, servicio
de recepción, ordenador

y fotocopiadora. Posible
colaboración profesional.
400€. Tel. 934876191.
Muntaner/Vía Augusta,
recién reformada. Todos
los servicios incluidos
salvo consumo de teléfono y fotocopias. Posible
colaboración profesional,
preferiblemente fiscal y/o
laboral. T. 933622584.
Pl. Francesc Macià,
despacho de 14 m2.
Exterior, a/a, archivo, sala
de reuniones, finca con
conserje. 350 €/mensuales, más gastos. Tel.
655887658.
Provenza/Rambla Catalunya, despacho pequeño
amueblado, sala de
juntas, recepción, wifi,
entrada inmediata, 250 €/
mes, zona Pedrera. Tel.
932315335.
Rda. St. Pere / Pl. Urquinaona. Despatx virtual tot
exterior. 90 €, totes les
despeses incloses i amb
espai i arxiu propis. Tel.
608316721.
Rbla. Catalunya/Provença. Despacho exterior.
Conserje. Servicios incluidos. Buen ambiente
de trabajo y posibilidad
de colaborar. Precio a
convenir. Tel. 932101590.
Roger de Llúria/Aragó, a
compartir despatx de 12
m2 amb tots els serveis i
comunicacions inclosos,
wifi, secretaria, c/a/a, neteja, sala espera, sala juntes,
recepció. 350€. Opcional
mobles. Tel. 617484432.
Roger de Llúria/Mallorca,
despatx a compartir, sala
de juntes, recepcionista,
tots els serveis, impecable. 350€/mes. Tel.
607582149.
Roger de Llúria/Provença. Despacho 15 m2,

finca regia con portero, a
una manzana del Colegio de Abogados, dos
Salas de Juntas comunes para recibir visitas.
200 euros (suministros
y limpieza incluidos). Tel.
605677016.
Roger Llúria/valencia 16
metros euro 400 gastos
incluidos, sala de reuniones, internet, llamar
687031909. Buen ambiente posible colaboraciones.
Rosselló 188. Despatx
virtual de disseny. Ofereix servei de recepcionista, domiciliació,
gestió, correspondència,
sales de juntes, wifi,
fax. Quotes personalitzades per advocats, des
de 50 Euros/mes. Tel.
646064087.
Travesera/Vía Augusta,
libres para alquilar de 20
m2, amueblados, con iluminación, servicio recepción, sala de juntas, wifi,
limpieza. 450€ mes/+
IVA , contacto Mario
607970384.
Urquinaona/Trafalgar,
despatx virtual, 50€ mes.
Sala de Juntes i despatx
individual per rebre les visites, domiciliació, gestió
i correspondència. Tel.
659813418.
València 243 6-4/Rb.
Catalunya/Pg. Gràcia,
despatx virtual amb
secretària i sales de juntes, gestió de trucades,
correspondència, fax,
notificacions, wifi. excellent imatge 100 €/mes.
Tel.932722949.
Via Augusta/Travessera:
Despatx compartit amb
dret a sala de juntes i
possible col·laboració.
350€/mes. Inclòs servei
recepció, aigua, llum, a/a,

tel., fibra òptica, fax i neteja. Tel. 649415264.
Vía Laietana/Urquinaona, 2 despachos 13m2 y
15m2, exteriores 187m).
Soleado, reformado.
430/450€ + iva. Incl, fibra
opt, suministros, cocina,
sala juntas. Colaboración.
Fotocasa ref.136835282.
Tel. 620340854.
Vía Laietana/ Urquinaona.
Despacho virtual, 2 Salas
de Juntas. Domiciliación,
gestión de correspondencia y notificaciones, fax, fotocopiadora, wifi, conserje.
50€/mes. Tel. 670885724.
Vilanova i la Geltrú.
Despacho céntrico a
compartir. Precio a convenir. Alfredo Ascaso Tel.
679967955.
Zona Pedralbes, davant
ESADE. Lloguer de despatxos entre 15 m2 i 20
m2 amb tots els serveis
inclosos. A 10 minuts de
la Ciutat de la Justícia.
Possibilitat de col·laboració. Tel. 607361287.

Enrique Granados/Córcega. Alquiler 100 m,
amueblado, 5 despachos
(1 con sala de juntas),
A/C/C, 1.300 €/mes (incluidos gastos. Cdad. e
IBI). Entrada inmediata.
Tel. 609205102.
Casp/Sicília, Local reformat, 57 m2, directe
carrer, molt lluminós.
Ideal oficina o despatx.
Tel. 616971312.
Se vende despacho de
abogados (aprox. 100m2)
entresuelo, con muebles y libros. En Numància/Berlín/Robrenyo.
Precio a negociar. Tel.
691582566/625077504.
Badalona centro, 50m
juzgado C/ Prim. Se
alquila puesto de trabajo para profesional
en despacho de abogados. 200€/mes. Incluye
todos los servicios. Tel.
629254530.

laboral y civil se ofrece
para colaboraciones y
sustituciones en vistas.
629354790 cristina.
aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com
Abogada con más de
diez años en ejercicio,
con despacho en Barcelona, y experiencia en
procesal, civil y penal,
se ofrece para colaboraciones y sustituciones
en Vistas. 610430108,
anaperez@icab.es
Abogada con mas de
10 años de experiencia
y despacho en BCN, se
ofrece para colaborar
en temas de extranjería
(Inglés, Castellano, Catalán). Tel. 935668776.
Abogada con despacho
en Barcelona se ofrece para colaboraciones
en asuntos de Derecho
Civil/Familia- Diana. Tel.
622629293.

DESPATX PER LLOGAR
I VENDA

Alquilo despacho, Roger
de Llúria/Mallorca, frente
ICAB, 95 m2, 5 salas,
baño, pequeña cocina
y galería, conserje, 2
ascensores, 1000 euros/
mes. Tel. 626268726.

Abogada especializada
en derecho laboral, se
ofrece para colaboraciones y/o sustituciones
para despachos que
deseen ofrecer esta disciplina. Tel. 626434084.

Se vende despacho de
abogado (aprox 100m2),
con muebles y libros.
Numancia entre Berlin/
Robrenyo, entresuelo.
Precio a negociar. Tel.
691582566/625077504.

Se vende despacho e inmobiliaria por jubilación
en Montigalà (Badalona).
A nivel de calle, Antigüedad: 22 años, 45m2 en
dos salas, Amueblado,
a/a nuevo. Precio a consultar. Tel. 609509428

Abogada con despacho
en Barcelona y partido
judicial de Arenys de
Mar, colaboraciones en
civil, familia y procesal.
Tel. 625501238.

Llogo ampli local d’alt
standing, Av. J.V. Foix,
dues plantes diàfanes, 160
m2, exterior, molta llum.
Totalment equipat (alarma,
telèfon, WIFI, lavabos en
ambdues plantes, i petita
cuina), i parcialment moblat. 2 places de pàrquing
(possible) a la mateixa
finca. Tel. 650646002.

COL·LABORACIONS
Abogada con despacho
en Barcelona y Vilanova
se ofrece para colaborar con otros despachos. Ámbito civil. Tel.
654643930.
Abogada con despacho y con experiencia
en procesal, mercantil,

Advocada s’ofereix per a
substitucions a judicis i
altres actuacions judicial
en matèria civil i penal,
arreu de Catalunya.
Mercè. Tel. 675812488.
Abogado, perito judicial
calígrafo, ofrece colaboración para informes
sobre falsedad documental y firmas. Tel.
666170107 masalicia@
icab.es
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Abogado especializado
en extranjería y reclamaciones de cantidad, civil,
con despacho propio, en
El Prat de Llobregat, se
ofrece para asesoramiento y colaboraciones.
guiduran@icab.cat, Tel.
610437666.
Abogado mercantilista en Diagonal/Enrique
Granados comparte despacho para profesional
(con auxiliares o no) que
quiera mejorar su ubicación o reducir costes.
Posible colaboración.
Tel. 609369483.
Abogado Fiscalista con
dilatada experiencia
y despacho propio se
ofrece para colaboraciones en Asesoramiento,
Planificación y Gestión
Fiscal y Tributaria. Tel.
600084868. Juan Carlos.
Abogado con despacho
propio y amplia experiencia en Laboral, Civil,
Familia y Administrativo
ofrece colaboraciones
con otros despachos
y/o sustituciones. Tel.
630382646.
Abogado con despacho propio busca colaboraciones o similar
en laboral, extranjería,
sucesiones y administración de fincas. Tel.
639790489.
Abogado ejerciente con
más de treinta años de
experiencia en derecho
laboral, mercantil y civil,
se ofrece para colaboraciones y sustituciones
en vistas en Barcelona
y cercanias. arola@icab.
cat. Tel. 639180585.
Abogado y Economista,
20 años de experiencia,
despacho en Barcelona,
ofrece peritaciones judiciales económicas, en
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las áreas civil, mercantil, fiscal y laboral. Tel.
932172030.
Advocada i graduada
social amb anys d’experiència s’ofereix per
realitzar col·laboracions
en assumptes civil i
laboral, així com per fer
substitucions en vistes
i altres actuacions. Tel.
626021701.
Advocada amb despatx
propi i experiència en
dret penal i família, ofereix col·laboracions externes. Tel. 666391099.
Advocat amb experiència en empresa, mercantil (societats cotitzades)
i immobiliari ofereix collaboracions i assessorament. Tel. 618599244.
Advocat amb 13 anys
d’experiència i despatx
a Barcelona, s’ofereix
per col·laborar amb altres companys i bufets
en tota mena d’assumptes de l’àmbit del Laboral i SS. Tel. 647972888.
Advocat freelance cerca
col·laboracions amb altres advocats/despatxos
en assumptes relacionats amb la Memòria
Històrica. Ferran L. Tel.
699556426.
Despacho especializado en dcho procesal,
civil, mercantil y familia,
se ofrece para colaborar en dichas materias.
Contactar con Sr. Dídac
Carrillo. Tel. 932155695/
dcarrillo@dc-abogados.
com
Se ofrecen colaboraciones en materia de
Derecho Procesal Penal,
Laboral, Extranjería,
Gestión de personal
y RRHH. Mónica. Tel.
681253411.

DIVERSOS
Por jubilación, vendo
mobiliario despacho de
abogado, en conjunto
a por separado, puedo
enviar fotos por correo,
interesados teléfono
616484716 y al correo
felixurban@icab.cat
Oportunidad. Ático con
usufructo vitalicio pers
de 80 a. Barcelona.
Carmel-Horta-Guinard.
46 m2.2 habs, baño y
cocina indep. Balcón
c/vistas. Terraza cubierta. Precio 53.000€.
Telf.661356660.
Local en venda o lloguer
a L’Hospitalet. 100 m2
aprox., en bon estat i
molt a prop de metro
Pubilla Casas. 400
euros mensuals. Oportunitat en venda. Tel.
669641657.
Alquilo estudio cerca de
Sagrada Familia (c/ Travesera de Gracia, 364)
totalmente amueblado y
en perfecto estado. Muy
luminoso y listo para entrar a vivir. 4º con ascensor. 500€ + suminist.
Tel. 677649866.

DEMANDES
DESPATX A COMPARTIR
Despacho de abogados
busca, profesional para
la gestión de las nóminas de sus clientes,
se ofrece despacho y
cartera de clientes. Tel.
609369483.
Busco abogado con experiencia en fund raisng
con Venture Capital,
negociacion con inversores, pactos de socios.
Que haya trabajado por

el pasado en las grandes despachos como
Clifford, Ashurst, etc.
Tel. 660605293.
Cerquem advocat/economista amb cartera
pròpia per compartir
despatx amb civilista i laboralista a Rbla
Catalunya/Rosselló, per
ampliar especialitats i
crear col·laboracions.
Tel. 933022246.
Despacho especializado
en derecho internacional
busca abogado/a para
compartir oficina céntrica en Av. Diagonal y
referir todos los asuntos
mercantiles/fiscales del
despacho. 600€/mes.
Tel. 665777423.
Advocat i llicenciat en
Educació Física. Cerco
despatx per col·laborar
en les branques de dret
civil i dret de l’esport.
Tel. 680339742.
Busco compañero/a
para compartir despacho
y colaborar en proyecto en pleno desarrollo
en el centro de Sant
Feliu de Llobregat. Tel.
644583552.
Es busca advocat/da
junior interessat/da en
incorporar-se en despatx
multidisciplinar a BCN
especialitat en dret de
danys, portant els seus
assumptes i col·laborant amb els expedients del despatx. Tel.
931598283.

DAY-DATE 40
Un símbolo internacional de éxito y funcionalidad, reinterpretado
con un diseño moderno y un movimiento mecánico de nueva generación.
No solo marca el tiempo. Marca su época.

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40
EN ORO BL ANCO DE 18 QUIL ATES

