
II CONGRÉS DEL TORN D’OFICI DE L’ICAB
Núm. 308 · OCTUBRE/NOVEMBRE 2016

WWW.ICAB.CAT

REVISTA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

MÓN JURÍDIC



Cobertes 308.indd   2 26/10/16   11:28



EDITORIAL

El mes d’octubre de 2013 es va celebrar el I Congrés del 
Torn d’Ofici de l’ICAB. Tres anys després hem volgut cele-
brar la segona edició d’aquest Congrés, donada la impor-
tància que el Torn d’Ofici ha tingut, té i tindrà sempre en la 
vida del nostre Col·legi.

No hi ha dret a accedir a la justícia en un sistema demo-
cràtic si no es contempla el dret a la justícia gratuïta i el 
Torn d’Ofici.

No donarem compliment al dret a la igualtat si no garan-
tim que davant les vulneracions dels nostres drets no 
disposem d’un sistema que eviti la discriminació dels ciu-
tadans i ciutadanes en les seves reclamacions davant dels 
tribunals i en l’exercici del seu dret a la justícia.

Aquesta és la força del Torn d’Ofici. Aquesta és la força de 
la nostra professió.

Volem reivindicar el Torn d’Ofici i el nostre sistema de 
justícia gratuïta. Volem reivindicar la tasca que diàriament 
i silenciosament fan els advocats i advocades adscrits al 
Torn d’Ofici.

I la volem reivindicar portant a terme el II Congrés del Torn 
d’Ofici de l’ICAB, que tindrà lloc el 17 i 18 de novembre 
de 2016 a la seu de l’ICAB.

Un Congrés que, sota el lema: ‘Present i futur del Torn 
d’Ofici: garantia per a la ciutadania’, s’ha dissenyat com un 
espai que ens permeti:

• Explicar què s’ha fet durant aquests tres anys que han 
transcorregut entre el primer Congrés de Torn d’Ofici i 
aquest segon Congrés. 

• Conèixer altres sistemes de justícia gratuïta del nostre 
entorn. 

• Dialogar sobre el tema de l’accés al torn d’ofici i el dret 
al lliure exercici i a la lliure competència.

• Conèixer experiències que han portat a terme com-
panys adscrits al Torn d’Ofici i que ens han d’omplir d’or-
gull per pertànyer al Torn d’Ofici.

• Presentar nous serveis i projectes que ens poden servir 
de recolzament en la tasca diària.

• Copsar de primera mà què en pensen institucions alie-
nes al Col·legi sobre aspectes que ens afecten en la nos-
tra tasca diària de defensa dels usuaris de justícia gratuïta.

• Abordar un diàleg sobre l’assistència al detingut i la mo-
dificació de l’article 520 de la LECrim.

• Exposar, mitjançant l’espai obert, propostes, idees i 
temes que poden ser d’interès per a la resta de com-
panys relacionades amb les temàtiques del Congrés.

• Meditar sobre noves necessitats jurídiques de la ciu-
tadania, a les quals, des del Torn d’Ofici, podem aportar 
solucions, reivindicant la importància que el Torn d’Ofici 
té per a la millora de les problemàtiques jurídiques dels 
ciutadans.

En definitiva, amb aquest Congrés volem construir espais 
per a la reflexió conjunta i la generació de propostes que 
ens permetin continuar assolint fites d’èxit en la presta-
ció d’un servei que ha evidenciat, històricament, la seva 
importància en la defensa de les necessitats jurídiques de 
la ciutadania. 

Finalment, la tarda del 17 de novembre, en el sí del Con-
grés, es farà als advocats i advocades amb 25 anys al Torn 
d’Ofici el reconeixement a la seva trajectòria.

Us animo, com a Degà de l’ ICAB, a què participeu al II 
Congrés de Torn d’Ofici, per continuar treballant tots junts 
en el seu futur.

Enganxa’t al Torn d’Ofici. Comptem amb la teva participa-
ció!

#ENGANXATALTORNDOFICI
J. Oriol Rusca i Nadal,

Degà de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Reial Decret 299/2016, de 
22 de juliol, sobre la protecció de 
la salut i la seguretat dels tre-
balladors contra els riscos rela-
cionats amb l’exposició a camps 
electromagnètics (BOE núm. 182, 
29.07.2016).

 Reial Decret 311/2016, de 
29 de juliol, pel qual es modifi-
ca el Reial Decret 1561/1995, de 
21 de setembre, sobre jornades 
especials de treball, en matèria de 
treball nocturn (BOE núm. 183, 
30.07.2016).

 Reial Decret 318/2016, de 
5 d’agost, pel qual es regula el 
procediment d’autorització per a la 
realització d’activitats de promoció 
i publicitat de la donació de cèl-
lules i teixits humans (BOE núm. 
206, 26.08.2016).

 Reial Decret 330/2016, de 9 
de setembre, relatiu a mesures per 
reduir el cost del desplegament 
de les xarxes de comunicacions 
electròniques d’alta velocitat 
(BOE núm. 223, 15.09.2016).

 Decret llei 3/2016, de 31 de 
maig, de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública (BOE 
núm. 188, 05.08.2016).

 Circular 5/2016, de 27 de 
juliol, de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, per la qual es 
modifica la Circular 9/2008, de 

10 de desembre, sobre normes 
comptables, estats d’informació 
reservada i pública, comptes anu-
als de les societats rectores dels 
mercats secundaris oficials, amb 
l’exclusió del Banc d’Espanya, de 
les entitats rectores dels siste-
mes multilaterals de negociació, 
de la Societat de sistemes, de les 
entitats de contrapartida central, 
de la Societat de Borses, de les 
societats que tinguin la titularitat 
de totes les accions d’organismes 
rectors de mercats secundaris 
oficials i de sistemes multilaterals 
de negociació, i d’altres sistemes 
de compensació i liquidació dels 
mercats que es creïn a l’empara 
del que preveu la Llei del Mer-
cat de Valors (BOE núm. 202, 
22.08.2016).

 Correccions d’errades de 
la Circular 5/2016, de 27 de ju-
liol, de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, per la qual es 
modifica la Circular 9/2008, de 
10 de desembre, sobre normes 
comptables, estats d’informació 
reservada i pública , comptes anu-
als de les societats rectores dels 
mercats secundaris oficials, amb 
l’exclusió del Banc d’Espanya, de 
les entitats rectores dels siste-
mes multilaterals de negociació, 
de la Societat de sistemes, de les 
entitats de contrapartida central, 
de la Societat de Borses , de les 
societats que tinguin la titularitat 
de totes les accions d’organismes 
rectors de mercats secundaris 
oficials i de sistemes multilaterals 
de negociació, i d’altres sistemes 
de compensació i liquidació dels 
mercats que es creïn a l’empara 

del que preveu la Llei del mercat de 
Valors (BOE núm. 219, 10.09.2016).

 Correcció d’errors de la 
Circular 5/2016, de 27 de juliol, de 
la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors, per la qual es modifica la 
Circular 9/2008, de 10 de desem-
bre, sobre normes comptables, 
estats d’informació reservada i 
pública, comptes anuals de les 
societats rectores dels mercats 
secundaris oficials, amb l’exclusió 
del Banc d’Espanya, de les entitats 
rectores dels sistemes multilate-
rals de negociació, de la Societat 
de sistemes, de les entitats de 
contrapartida central, de la Soci-
etat de Borses, de les societats 
que tinguin la titularitat de totes 
les accions d’organismes rectors 
de mercats secundaris oficials i de 
sistemes multilaterals de negocia-
ció, i d’altres sistemes de compen-
sació i liquidació dels mercats que 
es creïn a l’empara del que preveu 
la Llei del mercat de Valors (BOE 
núm. 222, 14.09.2016).

 Ordre HAP/1429/2016, d’1 de 
setembre, per la qual es modifica 
l’Ordre de 2 de juny de 1994, per 
la qual es desenvolupa l’estructura 
de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària (BOE núm. 216, 
07.09.2016).

 Resolució EMC/2089/2016, 
de 9 de setembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores 
del programa d’ajuts a inversions 
empresarials d’alt impacte (DOGC 
núm. 7207, 16.09.2016).
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implantologia, ortodòncia, 
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cirurgia oral i maxil·lofacial.
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València, 211ı08007 Barcelonaıwww.belodonte.esıbelodonte@belodonte.esıTel. 93 452 45 45ıUrgències odontològiques 24 h: 617 465 045
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*Finançament a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia). Consulti condicions amb Clínica Belodonte.



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

Després del temps transcorregut 
des de la publicació de la sen-
tència del Tribunal Constitucional 
núm. 140/2016, de 21 de juliol de 
2016, sobre la Llei 10/2012, de 20 
de novembre, per la qual es regu-
len determinades taxes en l’àmbit 
de l’Administració de Justícia i de 
l’Institut Nacional de Toxicologia 
i Ciències Forenses, sembla que 
quedin poques coses a dir sobre 
el seu contingut, però alguna 
reflexió crítica –com moltes altres 
que ja s’han fet— es pot plantejar 
com a conseqüència d’aquesta 
sentència.

Tothom està al cas que l’esmenta-
da sentència declara inconstitucio-
nal i anul·la la taxa judicial estatal 
(per “l’exercici de la potestat 
jurisdiccional”) en l’ordre jurisdic-

cional contenciós-administratiu, 
en l’ordre jurisdiccional social i en 
ordre jurisdiccional civil –excepte 
en aquest últim, en la primera ins-
tància, en la qual es mantenen les 
quotes tributàries fixes.

Des d’aquest punt de vista, no 
deixa de cridar l’atenció el fet que 
aquesta sentència --que és fruit 
del recurs d’inconstitucionalitat 
formulat per 109 diputats del Grup 
Parlamentari Socialista al Congrés 
dels Diputats— argumenti (al seu 
Fonament Jurídic [en endavant, FJ] 
11è), que la demanda “no formula 
cap qüestió” sobre la quota fixa 
establerta a l’art. 7.1 de la Llei im-
pugnada pel que fa als processos 
civils en primera o única instancia 
i que “aquest fet els impedeix 
pronunciar-s’hi”. Sobre tot perquè 
aquesta afirmació no s’ajusta al 
que diu el recurs formulat. 

Si hom té l’oportunitat de con-
sultar el seu text, pot comprovar 
que comença assenyalant que el 
vici d’inconstitucionalitat no és 
imputable aïlladament a precep-
tes concrets de la llei, sinó al seu 
efecte combinat, perquè confi-
gura un sistema legal tancat de 
recaptació tributària que limita de 
manera no raonable i discriminatò-
ria l’exercici de drets fonamentals, 
incorporant solucions frontalment 
contràries a principis establerts al 
text constitucional. A més, entre 
els articles impugnats assenya-
la expressament el text de l’art. 
7.1 i acaba parlant de forma clara 

de la vulneració del principi de 
capacitat econòmica en matèria 
de tributs, que es fa amb caràcter 
general (sense distinció d’ordres 
jurisdiccionals). Certament, com 
en tot, el recurs podria haver 
estat plantejat amb més claredat 
o amb més arguments, però el 
que es constata és que el Tribunal 
Constitucional no ha volgut entrar 
a anul·lar les quotes tributàries 
fixes en la primera instància de 
la jurisdicció civil. Aquesta mena 
d’incongruència per omissió no 
deixa de ser simptomàtica, sobre 
tot perquè no es pot recórrer 
davant de ningú i perquè aquest 
FJ 11è. apunta cap a una voluntat 
de contenció dels efectes de la 
sentència que es manifesta poc 
després de manera molt clara.

Efectivament, més endavant el FJ 
15è ens argumenta les raons per 
les quals el Tribunal ha decidit que 
no es podrà reclamar la devolució 
de les quantitats pagades pels 
subjectes passius de la taxa en 
relació amb les taxes declarades 
nul·les. Ja sabem que d’entra-
da l’argument és el tradicional: 
invocació del principi de seguretat 
jurídica i de preservació de la cosa 
jutjada (art. 40 LOTC), però resulta 
que a més es “modula” l’anul·la-
ció per tal que els seus efectes 
només siguin “pro futuro”. 

Ens tornem a trobar davant d’un 
altre símptoma del que dèiem 
abans, ara agreujat: la no devolu-
ció de la recaptació de la taxa en 

Per Isidor Garcia.  
Comissió de Normativa

ALGUNES REFLEXIONS CRÍTIQUES A LA LLUM DE LA SENTÈNCIA 140/2016 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: DE NOU, LES TAXES JUDICIALS
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cap dels supòsits declarats nuls 
per la sentència. Sobre tot perquè 
aquesta modulació del FJ 15è. 
afecta no tan sols als processos 
finalitzats amb sentència ferma, 
sinó també aquells altres encara 
no finalitzats en els quals “la per-
sona obligada al pagament de la 
taxa la va satisfer sense impug-
nar-la per impedir-li l’accés a la 
jurisdicció o al recurs”. 

Sembla poc raonable que el 
Tribunal digui això sabedor del 
efectes que té l’art. 8.2 de la Llei 
impugnada: preclusió de l’acte 
processal i l’arxiu del procedi-
ment si no s’aporta al tribunal 
el justificant del pagament de 
la taxa. Que argumenti que hi 
ha hagut una manca d’impug-
nació directa de l’article 8.2 no 
li hauria d’impedir una anàlisi 
més profunda de la “connexió o 
conseqüència” (en els termes de 
l’article 39 LOTC) que aquesta 
disposició té en la situació que 
decideix tancar de forma tan ra-
dical. Si més endavant li arribés 
alguna impugnació d’aquesta 
disposició, què farà? 

Dit això, és necessari advertir 
que no s’han anul·lat les taxes 
judicials. Ans al contrari, la sen-
tència del Tribunal Constitucional 
admet la constitucionalitat d’un 
sistema judicial de taxes que 
comporta un “copagament” que 
per a molts de nosaltres continua 
sent criticable, ja que comporta 
que determinades persones han 
de mantenir-lo no només a través 
dels seus impostos ordinaris (i en 
funció de la seva capacitat econò-
mica)  sinó també mitjançant una 

taxa que, per altra banda, no té 
en compte la capacitat econòmi-
ca de qui l’ha de pagar.

Les taxes estan vigents i, molt en 
particular, les de la primera ins-
tància civil. Tampoc  és cert que 
s’hagin anul·lat les taxes judicials 
aplicables a les PIMES com s’ha 
dit i no només des d’algun mitjà 
de comunicació, sinó fins i tot 
des d’institucions professionals 
con el propi Consell General de 
l’Advocacia Espanyola. 

Com ja hem dit, la Llei 10/2012, 
de 20 de novembre no té en 
compte la capacitat econòmica 
del contribuent que ha de pagar 
aquesta taxa, mentre que quan 
va existir l’anterior taxa judicial 
(prevista a la Llei 53/2002) es 
tenia en compte, perquè restaven 
exemptes de pagament (entre 
d’altres) les “entitats de reduï-
da dimensió” (art. 101 de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de 
l’Impost sobre Societats), fet que 
ara comportaria excloure del tri-
but a les entitats quin import net 
de la seva xifra de negocis durant 
el període impositiu anterior de 
l’impost no superés els deu  
milions d’euros. 

Queda doncs, molta feina a fer i 
a plantejar per tal que la Llei que 
regula aquesta taxa sigui del tot 
derogada o, si més no, modificada 
de manera molt més equitativa. 

Fins que això passi a ser una re-
alitat haurem d’esperar la resolu-
ció d’alguna altra impugnació que 
encara es pot resoldre a través 
de recursos d’empara.

Mentrestant, tampoc no podem 
deixar passar un fet que cal 
recordar: a Catalunya continua 
vigent el Decret Llei 1/2014, de 
de 3 de juny, pel qual es modifica 
el Text refós de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2008, de 25 de juny. 

Aquest Decret Llei (que va mo-
dificar la Llei 5/2012) manté la 
taxa per “la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit 
de l’administració de l’Adminis-
tració de justícia de competència 
de la Generalitat, a instància de 
part, en els ordres jurisdiccionals 
civil i contenciós administratiu, 
en òrgans judicials amb seu a 
Catalunya”. 

I va ser el propi Tribunal Constitu-
cional el que - en la seva sen-
tència 71/2014, de 6 de maig de 
2014 - va mantenir la constituci-
onalitat d’aquesta taxa, però cal 
advertir que afecta no tan sols la 
primera instància de la jurisdicció 
civil (com a la taxa estatal) sinó 
també la segona instància civil i a 
ambdues instàncies de la juris-
dicció contenciosa-administrativa, 
de manera que caldria plante-
jar-se alguna altra reflexió sobre 
la necessitat de mantenir aques-
ta taxa en la forma en què està 
configurada. 

Més encara perquè, tot i que 
l’import de la quota d’aquesta 
taxa res té a veure amb el de 
la taxa estatal, tampoc exclou 
a totes les “entitats de reduïda 
dimensió” de les quals abans 
parlàvem.



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

Actualitat

LABORAL
CALENDARI LABORAL 
SENSE INCLOURE ELS 
HORARIS NI TORNS 
DE TREBALL DE CADA 
TREBALLADOR

Tribunal Superior de Justícia 
d’Andalusia,  12 de maig de 2016 

La sentència del Tribunal Superior 
de Justícia d’Andalusia de 12 de 
maig de 2016 dóna el vistiplau al 
calendari laboral confeccionat per una 
empresa sense incloure els horaris ni 
torns de treball de cada treballador. 
En concret, l’empresa publica el 
calendari laboral a finals d’any, en 
el que consten els festius i les 
vacances, sense incloure els horaris 
de la plantilla, que són publicats 
trimestralment. El Tribunal considera 
que l’esmentat calendari laboral és 
vàlid ja que no existeix obligació legal 
ni convencional d’incloure els horaris 
en el calendari laboral, essent la 
publicació trimestral d’aquests una 
mera voluntat per part de l’empresa. 
Així mateix, el Tribunal emfatitza que 
la publicació trimestral dels horaris 
i torns de treball és, d’altra banda, 
molt més ajustada a les necessitats 
organitzatives, essent suficient doncs 
la determinació trimestral de l’horari 
per tal de garantir una conciliació 
laboral i personal, quan a més a més 
així ha estat pactat per acord entre 
l’empresa i els treballadors. 

CANVI DE 
LOCALITZACIÓ DEL 
CENTRE DE TREBALL 

SENSE CANVI DE 
RESIDÈNCIA

Tribunal Suprem,   
12 de juliol de 2016 

La sentència del Tribunal Suprem de 
12 de juliol de 2016 considera que 
és vàlid un conveni col·lectiu que 
atorga la facultat a l’empresari de 
canviar la localització de centre de 
treball, sempre que no comporti un 
canvi de residència. Concretament, 
el conveni col·lectiu aplicable al 
personal laboral de l’administració 
de Castella la Manxa conté una 
clàusula que habilita l’administració 
a desplaçar temporalment la seva 
plantilla a una altra localitat situada a 
menys de 50 km de distància. Aquest 
desplaçament no pot ser superior a 12 
mesos dins un període de 3 anys i, en 
tot cas, serà necessari que concorrin 
causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives, o bé que l’esmentat 
trasllat estigui justificat a fi d’oferir una 
millor prestació de serveis. Tot això, 
sense que els treballadors tinguin dret 
a rebre una compensació econòmica 
per aquest concepte. En aquest cas, 
el Tribunal Suprem considera que 
l’esmentada clàusula és vàlida perquè 
no estem davant d’un supòsit de 
mobilitat geogràfica ex article 40 ET, 
ni de modificació substancial de les 
condicions de treball ex article 41 ET 
al no implicar l’esmentada mesura un 
canvi de residència pels treballadors, 
quedant doncs emparada dins de l’ius 
variandi de l’empresari.

PROCESSAL
IMPROCEDÈNCIA DEL 
DICTAMEN PERICIAL 

EMINENTMENT 
JURÍDIC

Tribunal Suprem,  
9 de setembre de 2016

El Tribunal Suprem resol que resul-
ta improcedent fundar la sentència 
d’instància en un dictamen pericial de 
contingut eminentment jurídic ja que 
aquest proposa “una de les interpreta-
cions possibles” per resoldre la qües-
tió objecte de valoració. Correspon a 
l’òrgan jurisdiccional realitzar l’anàlisi 
jurídic sense que es pugui recolzar en 
dictàmens jurídics. El dictamen peri-
cial, d’acord amb l’art. 456 LECrim, 
és procedent quan siguin necessaris 
coneixements científics o tècnics. 

DESESTIMACIÓ 
DEMANDA DE REVISIÓ

Tribunal Suprem,  
18 de febrer de 2016

El Tribunal Suprem desestima una 
demanda de revisió fonamentada 
amb base en l’art. 510 1r LEC (reco-
brament o obtenció de documents 
després de sentència), en el fet que 
el propi TS havia resol un recurs 
de cassació sense esperar que el 
TJUE resolgués una qüestió prejudi-
cial pendent. El TS conclou que no 
concorren els requisits de l’art. 510 
1r LEC ja que una sentència no és 
un document als efectes processals 
pretesos per aquest article, sinó que 
es tracta d’una determinada doctrina 
legal. A més a més, també indica 
que al ser la sentència del TJUE 
posterior a la sentència del TS tam-
poc es compleix el requisit temporal 
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establert pel precepte consistent 
en què la documentació recuperada 
sigui de data anterior a la sentència la 
revisió de la qual es pretén. 

PENAL
VULNERACIÓ DEL 
PRINCIPI DE LEGALITAT: 
SENTÈNCIA DE 
CONFORMITAT 
DICTADA EN UN 
SUPÒSIT NO PERMÈS 
PER LA LLEI

Tribunal Suprem,  
7 d’abril de 2016
El Tribunal Suprem ha acordat la 
nul·litat d’una sentència i del judici 
del que prové, celebrat mitjançant 
conformitat de l’acusat amb la 
imposició d’una pena de 14 anys i 3 
mesos de presó.

L’Alt Tribunal considera que es va 
superar de manera manifesta el límit 
legal establert per a aquesta modalitat 
de sentències. La conformitat no 
pot ser clandestina o fraudulenta, 
encoberta després d’un suposat 
judici, buit de contingut i que pretén 
eludir les limitacions legals.

El Tribunal Suprem assenyala a més 
que per al nou judici ha d’haver una 
composició diferent del tribunal que va 
dictar la resolució.

JUSTÍCIA EUROPEA
CLÀUSULES ABUSIVES 
I RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE L’ESTAT

Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, 28 de juliol de 2016. 
Asumpte C-168/2015

El TJUE resol una qüestió prejudicial 
plantejada en un cas en què un òrgan 
 

judicial va admetre una demanda 
d’execució forçosa d’una resolució 
dictada amb fonament a una clàusula 
abusiva -en aquest cas, una clàusula 
de submissió a arbitratge a un consu-
midor i la fixació d’un interès de de-
mora del 91,25% anual-. La sentència 
fixa els requisits per tal que es pugui 
reclamar responsabilitat patrimonial a 
l’Estat pels danys causats a un parti-
cular per una resolució judicial.  
 
Els requisits són: a) que la norma 
que s’infringeix confereixi drets als 
particulars; b) que la violació de la 
norma estigui suficientment carac-
teritzada, identificant-se com a tal 
supòsits d’infraccions manifestes de 
la norma o el desconeixement ma-
nifesta de la jurisprudència del TJUE 
–en aquest cas l’obligació de l’òrgan 
jurisdiccional d’examinar d’ofici la 
concurrència de clàusules abusives-; 
c) existeixi una relació de causalitat 
directa entre el dany i la violació; d) 
la violació hagi estat comesa per un 
òrgan en última instancia. 

II Congres
Torn d'Ofici 
17-18 Novembre 2016

PRESENT I FUTUR DEL
TORN D’OFICI:
GARANTIA PER A LA CIUTADANIA
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L a LPAC pretén recollir una regulació complerta 
i sistemàtica de les relacions “ad extra” entre 
les administracions i els administrats, mentre 
que de la regulació de les relacions internes 
entre l’Estat i altres administracions o insti-

tucions de l’Estat, relacions “ad intra”, se n’ocupa la Llei 
40/2015 formulada i promulgada en paral·lel. 

Aquesta separació teòrica entre les denominades lleis 
“bessones”, no és del tot real atès que hi ha matèries 
de les quals trobem disposicions en ambdós tex-
tos legals (aquest és el cas de l’ús de mitjans elec-
trònics, regulació d’òrgans administratius, potestat 
sancionadora o la responsabilitat patrimonial, entre 
d’altres). De fet, la tècnica legislativa va ser critica-
da obertament pel Consell d’Estat en els dictàmens 
de 29 d’abril de 2015 (274/2015 i 275/2015) durant la 
tramitació dels avantprojectes, en el sentit que no 
s’ha assolit una separació nítida en la regulació de 
determinades institucions i es produeixen duplicitats 
innecessàries que poden generar inseguretat jurídica i 
confusió pels ciutadans.

L’objecte de la LPAC, -aplicable a tots els subjec-
tes del sector públic atenent la seva condició de llei 
bàsica-, és regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment adminis-
tratiu comú a totes les administracions, incloent el 
sancionador i el de reclamació patrimonial, així com 
els principis als quals ha d’ajustar-se l’exercici de la 
iniciativa legislativa i parlamentaria.

En termes generals, la LPAC no introdueix modi-
ficacions substancials pel que fa a la regulació de 
l’activitat administrativa i del procediment, tret de 
la inequívoca aposta del legislador per la tramitació 
electrònica dels expedients que es configura com 
un dret dels ciutadans i, alhora, una obligació de 
les Administracions “porque una Administración sin 
papel basada en un funcionamiento íntegramente 
electrónico no sólo sirve mejor a los principios de 
eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos 
y empresas, sino que también refuerza las garantias 
de los interesados”, com expressa la Exposició de 
Motius.

EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ: 
PRINCIPALS NOVETATS
El 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, de Procediment 
Administratiu Comú, (en endavant, la “LPAC”), derogant la veterana Llei 
30/1992 i importants reglaments com és el cas del RD 429/1993, sobre 
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial i el RD 1398/1993, de procediment per a l’exercici de la potestat 
sancionadora. Seguidament, trobareu destacats els aspectes més rellevants.

Cristina Gómez Nebrera
Col·legiada núm. 14.231
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Allò que sí es presenta com a novetat destacable 
és la regulació de la potestat normativa i la iniciativa 
legislativa de les Administracions. La LPAC invoca els 
principis de “better regulation” i “smart regulation” 
com a pautes de millora en la producció de normes. 
En aquest sentit, és innovadora en el nostre país la 
previsió d’una anàlisi adequada de l’impacte de les 
normes de forma continuada, tant ex ante com ex 
post, així com la participació dels ciutadans i empre-
ses en els processos d’elaboració, atès que sobre ells 
recau el compliment de les lleis.

Les principals novetats de la LPAC, sense ànim ex-
haustiu, es relacionen tot seguit: 

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA- RELACIONS  
CIUTADÀ-ADMINISTRACIÓ
I) S’amplia la capacitat d’obrar als grups d’afectats, les 
unions i entitats sense personalitat jurídica i els patri-
monis independents o autònoms quan la Llei així ho 
declari expressament. Previsió coherent amb la capaci-
tat processal que la LJCA ja reconeix a les esmentades 
entitats.

II) S’estableix, com a regla general, la obligació de 
les persones de col·laborar amb l’Administració 

(no únicament en els 
supòsits previstos per 
la llei com establia la 
Llei 30/92). Aquesta 
“col·laboració” en 
matèria sancionadora 
permet a l’infractor 
(quan hi hagi altres in-
fractors) eximir-se del 
pagament de la multa 
si és el primer a apor-
tar elements de prova 
que permetin iniciar el 
procediment o com-
provar la infracció.

III) Nous mitjans per 
acreditar la represen-

tació davant les administracions públiques, com són 
l’apoderament “apud acta”, presencial o electrònic, 
o la inscripció al registre electrònic d’apoderaments. 
L’Estat, les CCAA i les entitats locals han de disposar 
obligatòriament de l’esmentat registre, sens perjudici 
que altres organismes públics també puguin dispo-
sar del seu registre particular. En qualsevol cas, tots 
els registres d’apoderaments han de ser plenament 
interoperables entre si, garantint la interconnexió, la 

NOTIFICACIONS 
ELECTRÒNIQUES 
SÓN PREFERENTS 
I ES REALITZARAN 
A LA SEU 
ELECTRÒNICA 
O EN L’ADREÇA 
ELECTRÒNICA 
HABILITADA 
ÚNICA 
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compatibilitat informàtica i la transmissió telemàti-
ca de les sol·licituds, els escrits i les comunicacions 
que s’hi incorporin. Significar que la DA 2ª contempla 
l’adhesió voluntària de les CCAA i les entitats locals a 
les plataformes i registres de l’administració general 
de l’Estat; voluntarietat que queda en entredit quan la 

mateixa disposició exi-
geix que la no adhesió 
es justifiqui en termes 
d’eficiència conforme 
a l’article 7 de la L.O. 
2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat 
financera.

IV) Les persones físi-
ques podran decidir si 
utilitzen o no mitjans 
electrònics llevat que 
estiguin obligades 
per tractar-se de: a) 
els qui exerceixin una 
activitat professio-
nal per a la qual es 
requereixi la col·legia-
ció obligatòria, per als 
tràmits i actuacions 
que portin a terme 
amb les administra-
cions públiques en 
exercici de l’activitat 
professional esmen-

tada. És evident que resultava més senzill referir-se 
sense més als advocats/des, mentre que s’esmenten 
expressament els notaris i registradors de la propie-
tat i mercantils; b) els qui representin un interessat 
que estigui obligat a relacionar-se electrònicament 
amb l’Administració; c) els empleats de les adminis-
tracions públiques per als tràmits i actuacions que 
efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’em-
pleat públic, segons determini reglamentàriament 
cada Administració. Les persones jurídiques i les 
entitats sense personalitat jurídica estan obliga-
des a relacionar-se a traves de mitjans electrò-
nics per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment 
administratiu.

Encara més, la Llei habilita les Administracions a què 
reglamentàriament puguin establir l’obligació de re-
lacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics 
per a determinats procediments i per a certs col-

lectius que per raó de la seva capacitat econòmica, 
tècnica, dedicació professional o altres motius quedi 
acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans 
electrònics necessaris.

V) Cada Administració ha de disposar d’un regis-
tre electrònic general en el qual cal assentar tot 
document que es presenti pels interessats en 
qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4 
LPAC: de forma electrònica en el mateix registre 
electrònic o en un altre del Sector públic, presencial, 
per correu, a les oficines d’assistència en matèria 
de registres, a les representacions diplomàtiques o 
oficines consulars d’Espanya a l’estranger i qualsevol 
altre que estableixin les disposicions vigents. 

El registre electrònic ha de permetre la presentació de 
documents tots els dies de l’any, durant les 24 hores. 
No obstant això, a efectes de termini la presentació 
en un dia inhàbil s’entén efectuada la primera hora 
del primer dia hàbil següent llevat que una norma 
permeti expressament la recepció en dia inhàbil. 

A més, els documents presentats el dia inhàbil es 
reputen anteriors, per ordre d’hora efectiva, als pre-
sentats el primer dia hàbil posterior.

VI) Les notificacions 
electròniques són 
preferents i es realit-
zaran a la seu elec-
trònica o en l’adreça 
electrònica habilitada 
única i s’estableixen 
noves mesures que 
garanteixin el conei-
xement de la posada 
a disposició de dites 
notificacions.

VII) En tot cas, la D.A 
7a disposa que les 
previsions relatives 
als registres elec-
trònics, comunica-
cions electròniques, 

apoderaments i arxiu únic electrònic, produiran 
efectes a partir del 2 d’octubre de 2018. 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ 
I) Amb l’objectiu de simplificació i seguretat jurídica la 
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INSEGURETAT 
JURÍDICA I 
CONFUSIÓ PER 
ALS CIUTADANS S’ESTABLEIXEN 
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llei dissenya un procediment que pretén ser veritable-
ment comú, de manera que les especialitats sobre 
potestat sancionadora i responsabilitat patrimo-
nial, ja no es regulen en títols separats sinó que s’in-
tegren en la regulació general.

II) S’incorpora una tramitació simplificada, per raons 
d’interès públic o falta  de complexitat del procediment. 
Aquesta tramitació hauria de permetre la resolució en 
30 dies des de la notificació de l’acord a l’interessat, 
però sembla una utopia a la vista dels tràmits “mínims” 
que regula la pròpia llei per aquest procediment.

III) El còmput de 
terminis s’assimila 
a l’ordre judicial, de 
manera que quan els 
terminis s’assenyalin 
per dies, s’entén que 
aquests són hàbils, 
excloent del còm-
put els dissabtes, 
els diumenges i els 
declarats festius. 
Abans ja s’ha fet es-
ment a la introducció 
del còmput per hores, 
coherent amb la regu-
lació de la tramitació 
electrònica.

IV) Introdueix nous 
motius de suspensió 
del termini màxim 
per resoldre un pro-
cediment, que són 
benvinguts per evi-
dents raons jurídiques: 

a) quan hi hagi un procediment no finalitzat en l’àmbit de 
la Unió Europea que condicioni directament el contingut 
de la resolució; b) quan per resoldre sigui indispensable 
obtenir el pronunciament previ d’un òrgan jurisdiccional.

V) En matèria de silenci, és manté la regla general 
(en la pràctica prou desvirtuada) del silenci positiu. 
Destaca la novetat de l’obligació de l’Administració 
d’expedir d’ofici, en el termini de quinze dies, el 
certificat acreditatiu del silenci produït.

VI) S’eliminen les reclamacions prèvies en via civil 
i laboral, per considerar el legislador que han demos-
trat una escassa utilitat pràctica. 

INICIATIVA LEGISLATIVA I POTESTAT  
NORMATIVA DE LES ADMINISTRACIONS
I) Incorpora principis de bona regulació que identifica 
amb la necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència. Es posa l’accent a 
les qüestions econòmiques, establint que si la iniciati-
va normativa afecta a despeses o ingressos públics 
presents o futurs, hauran de quantificar-se i valo-
rar-se els efectes, amb subjecció en tot cas als princi-
pis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

II) La participació 
dels ciutadans s’arti-
cula en dos moments: 
tràmit de consulta 
publica a través del 
portal web de l’Admi-
nistració amb caràcter 
previ a l’elaboració de 
la norma (sobre els 
problemes a soluci-
onar, la necessitat i 
oportunitat, els objec-
tius de la norma i les 
possibles solucions 
alternatives regulado-
res i no reguladores); 
si la norma afecta 
drets i interessos le-
gítims, es preveu una 
audiència específica 
pels ciutadans afec-

tats, sense perjudici de recavar directament l’opinió 
de les organitzacions o associacions reconegudes 
per llei que agrupin o representin possibles afectats. 
Aquests tràmits no són obligats en els supòsits de 
normes pressupostaries o organitzatives de les ad-
ministracions o quan concorrin greus raons d’interès 
públic que ho justifiquin.

III) Revisió periòdica de la normativa vigent per adap-
tar-la als principis de bona regulació i comprovar en 
quina mesura les normes en vigor han assolit els ob-
jectius previstos i si estava justificat correctament el 
cost i les càrregues per elles imposades. El resultat 
d’aquesta avaluació es farà públic. 

Confiem que, no obstant les carències detectades, 
la LPAC suposi reforçar les garanties dels ciutadans 
davant de l’Administració i la subjecció d’aquesta als 
principis constitucionals de legalitat i objectivitat al 
servei de l’interès general. 

QUAN ELS 
TERMINIS 
S’ASSENYALIN 
PER DIES, 
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TERMINI DE 
QUINZE DIES, 
EL CERTIFICAT 
ACREDITATIU DEL 
SILENCI PRODUÏT



La normativa vigent estableix que, en situació 
de possible risc o desprotecció del menor, l’Ad-
ministració està obligada a vetllar per la seva 
integritat i, per a això, té la potestat d’emprar 
tots els mecanismes que té al seu abast.

Entre aquests mecanismes està el sistema de protecció a 
la infància i l’adolescència consistent en diferents tipus de 
mesures, regulades en la Llei 14/2010, de 27 de maig de 
2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles-
cència (LDOIA). La Llei relaciona conceptes molt amplis 
sobre el que s’entén per desemparament: des del maltrac-
tament flagrant fins a la falta de col·laboració dels progeni-
tors amb l’Administració encarregada de la seva protecció.

És un ventall de circumstàncies i fets que permeten 
interpretacions àmplies sobre la consideració de desem-
parament que, de ser apreciat per l’Administració Publica 
de Catalunya, concretament la DGAIA depenent de la 
Conselleria de Benestar Social, implica, necessàriament, 
la separació del menor dels seus progenitors o d’aquells 
que ostenten la seva guarda/tutela.

Mitjançant una Resolució Administrativa de declaració de 
desemparament d’un menor, s’adopten, en la mateixa 
resolució, les mesures que es considerin més apropiades 
per a la seva protecció, segons la Administració. Dins de 
les mesures a adoptar en una situació de desemparament 
d’un menor (article 120 de la LDOIA) estan: a) l’acolliment 
familiar per una persona o família que pugui suplir el nucli 
familiar natural del menor, b) l’acolliment familiar en unitat 
convencional d’acció educativa; c) l’acolliment en un cen-

tre públic o concertat; d) l’acolliment preadoptiu; i les me-
sures de transició a la vida adulta i a l’autonomia personal. 

A més, qualsevol altra mesura de tipus assistencial, edu-
cativa o terapèutica aconsellable d’acord a les circum-
stàncies en les quals es trobi el menor. En aquest sentit, 
l’acolliment familiar pot ser simple o permanent, depenent 
de si el desemparament serà transitori o si per contra serà 
definitiu. La Llei remarca que sempre prevaldrà l’acolliment 
en família extensa (amb parentiu per consanguinitat o afini-
tat amb el menor) a una família aliena.

Una altra de les mesures de protecció consisteix en 
l’ingrés del menor en un centre (públic o concertat), on 
es relacionarà amb altres menors que estiguin en una 
situació de desemparament. La mesura d’acolliment prea-
doptiu s’estableix com a pas previ a l’adopció, i és acordat 
bé, quan no és possible la reintegració del menor a la 
seva família d’origen i es considera que el més favorable 
per al seu interès és la plena integració a una altra família 
a través de l’adopció, bé si els progenitors o titulars de la 
tutela ho sol·liciten així a una entitat pública.

Analitzant el terme “plena integració”, cal entendre que 
la mesura per si mateixa, és dràstica, ja que es descarta 
qualsevol tipus de relació entre el menor i la seva família 
d’origen, passant a relacionar-se única i exclusivament 
amb la nova família, en un primer moment pre-adoptiva i 
mitjançant Resolució Judicial d’Adopció, una nova filiació.

És a dir, el que s’evita és que el menor consolidi vincles 
amb una família a la qual deixarà de pertànyer.

LA PROTECCIÓ DELS 
MENORS A CATALUNYA
Arran de la notícia que un menor de 4 anys d’edat, que es trobava  
en règim d’acolliment preadoptiu des dels 18 mesos amb una família, 
havia de ser lliurat a la seva mare biològica, la degana emèrita de 
l’ICAB i especialista en la matèria exposa les mesures de protecció que 
es preveuen a Catalunya i es pronuncia sobre aquest cas particular.

Silvia Giménez-Salinas Colomer
Col·legiada núm. 15.401
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La primera Resolució administrativa de desemparament i 
establiment de mesures, únicament pot ser recorreguda 
davant els Jutjats de Família de la província on té la seva 
seu l’administració pública (no és necessària la reclamació 
prèvia en via administrativa) per la via de l’article 779 i 780 
de la LEC, però no suspèn cap de les mesures adoptades 
en seu administrativa. La defensa jurídica serà per tant, en 
seu del procediment administratiu i en seu judicial civil.

La sentència civil confirmarà o no la declaració de desempara-
ment i confirmarà o no les mesures aplicades en protecció.

Fa unes setmanes una notícia inundava la premsa i els 
mitjans de comunicació: un menor de 4 anys d’edat, que 
es trobava en règim d’acolliment preadoptiu des dels 18 
mesos amb una família, havia de ser lliurat a la seva mare 

biològica, amb la qual, 
d’acord al sistema de 
protecció de la infància, 
no havia mantingut cap 
contacte.

Resulta difícil posicio-
nar-se amb una sola de 
les parts sense sentir 
una mica d’identificació 
amb l’altra part: la mare 
biològica, menor d’edat 
i tutelada per l’Adminis-
tració al moment del 
part, va recórrer, des del 
naixement del seu fill, 
les mesures que li ana-
ven notificant en relació 
amb el seu fill. Els pares 
preadoptius van confiar 
en l’Administració en el 
sistema de l’acolliment, 
creient que l’acolliment 
preadoptiu era una 

adopció amb garanties i que estaven criant al seu propi fill, 
sense coneixement de la lluita jurídica de la mare.

L’Administració hauria d’informar a les famílies d’acolli-
ment sobre la situació jurídica del menor i els recursos 
que van interposant les famílies biològiques atès que el 
dret no pot ser ignorat i les garanties processals tampoc.

La norma protegeix drets, tant d’uns com d’uns altres i 
per a això, els procediments de protecció de nens han 
impregnar-se de les garanties jurídiques que contemplen 
els processos judicials. Si això no es compleix, la protec-
ció del menor és ineficaç i, a sensu contrario, reverteix en 

perjudicis irreparables per a ell i canvis innecessaris a la 
seva vida.

A Catalunya existeixen més de 7.000 nens en situació 
de desemparament complint mesures de protecció, 
diuen les xifres. El problema radica en determinar si es 
compleixen les garanties d’un procés just (el procés 
administratiu de desemparament davant la DGAIA), si es 
compleixen les garanties d’informació, notificació i prova 
per a les parts implicades, abans de prendre decisions tan 
dràstiques com apartar a un menor del seu nucli familiar 
(aquesta és la conseqüència directa de la declaració de 
desemparament) i si la defensa dels drets dels ciutadans 
que es veuen immersos en un procés d’aquest tipus, es 
degudament regulada i emparada.

En el supòsit comentat, la mare biològica ja era una ado-
lescent tutelada quan va quedar embarassada, és a dir, 
vivia tutelada per la pròpia administració que va entendre 
que aquesta mare no seria capaç i, per això, va decidir 
lliurar el menor a una nova família que el va rebre com si 
fos propi. Potser, si contemplant els drets de la mare, se 
li hagués dotat de mesures de suport a la criança del seu 
fill, aquesta situació no s’hagués produït i el menor s’hau-
ria criat amb una mare adolescent i el suport de l’Adminis-
tració, la seva tutora. 

Però especialment la família d’acolliment hauria de ser 
informada i coneixedora des de l’inici de la situació jurídica 
real del menor i de la lluita de la mare per la seva recu-
peració. Només així es pot afrontar la pèrdua del menor 
després d’anys de cuidar-ho com a propi.

Un dels principis inspiradors de la LDOIA estableix en el 
seu preàmbul: “Les noies menors no són alienes als drets 
sexuals i reproductius de les dones, descrits en el marc 
de la IV Conferència Mundial sobre les Dones, de Pequín, 
i reconeguts com a part indissoluble dels Drets Humans.
Cal esmentar aquí, per la importància que tenen, alguns 
dels conceptes emprats per aquesta llei, més enllà de 
l’estricta definició jurídica. Al llarg del text s’utilitzen repeti-
dament els conceptes de promoció, prevenció, atenció, 
protecció i participació de l’infant i l’adolescent. (...) La 
prevenció és el conjunt d’actuacions socials destinades a 
preservar l’infant o l’adolescent de les situacions que són 
perjudicials per al seu sa desenvolupament integral o per 
al seu benestar”.

D’haver aplicat aquests principis inspiradors i d’haver 
desenvolupat aquesta prevenció en la mare biològica 
quan era una menor tutelada, no estaríem enfront del 
fracàs d’un sistema que podria haver evitat finalment la 
real desprotecció a  totes les persones implicades. 

LA FAMÍLIA 
D’ACOLLIMENT 
HAURIA DE SER 
INFORMADA I 
CONEIXEDORA 
DES DE L’INICI 
DE LA SITUACIÓ 
JURÍDICA REAL 
DEL MENOR I 
DE LA LLUITA 
DE LA MARE 
PER LA SEVA 
RECUPERACIÓ



No sólo es que la acción popular aparezca 
incluso a nivel constitucional, art. 125 CE, 
y como consecuencia de un deseo del le-
gislador de democratizar la justicia penal, 
dejando de considerar como un mono-

polio del Ministerio Fiscal al ejercicio de la acción penal, 
junto a los perjudicados, sino que tiene especial impor-
tancia para la protección de los denominados intereses 
colectivos o difusos, como recientemente se ha puesto 
en evidencia en el juicio oral celebrado ante la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Aunque pueda ser cierto que en algún supuesto la ac-
ción popular pueda llegar a ser utilizada maliciosamente 
contra otros fines y fundamentos que justificaron su 
incorporación a nuestro ordenamiento, como se ha dicho 
de la Asociación conocida como “Manos Limpias”, lle-
gándose incluso a la imputación penal de sus dirigentes 
por supuestas extorsiones, ello no desvirtúa en absoluto 
que la acción popular siga siendo de suma importancia 
para la efectividad del principio de tutela judicial efectiva 
y máxime en un sistema penal en que el estatuto del 

Ministerio Fiscal, su orientación por los principios de 
“unidad” y “jerarquía”, y la dependencia orgánica de su 
cúspide, el Fiscal General del Estado, del Gobierno, no 
garantizan en muchos supuestos dicha tutela y menos 
aún de intereses “difusos”.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre la forma y la 
legitimación del ejercicio de la acción popular, se ha plas-
mado en dos importantes precedentes conocidos por el 
nombre de las personas que estaban imputadas penal-
mente, como “caso Botín” y “caso Atutxa”, vino a esta-
blecer una limitación para acordar la apertura de juicio 
oral en los procedimientos abreviados, considerando que 
a tenor de lo dispuesto en el art. 782.1 de la LECrim, no 
cabe aperturar sólo por la petición de la acusación popu-
lar, si no lo interesa también algún titular del bien jurídico 
afectado por el delito, es decir, un “perjudicado”.

Esta doctrina tiene un trasfondo claramente discrimina-
torio pues sólo los investigados con muchos recursos 
pueden lograr que se aparten los perjudicados, llegando 
a acuerdos extrajudiciales.

LA ACCIÓN POPULAR 
SIGUE SIENDO 
IMPORTANTE
L’admissió o no de l’acció popular segueix sent objecte de debat.  
Món Jurídic ha volgut demanar els fonaments de cadascuna de les 
dues postures a companys penalistes. A favor, intervenen Francesc 
Jufresa i Ferran Grasas; en contra, es pronuncien Emilio Zegrí i Alessio 
Castellano. Comencem amb la postura a favor de la seva admissió.

Francesc de P. Jufresa Patau
Col·legiat núm. 10.726

Ferran Grasas i Hernàndez
Col·legiat núm. 19.897
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En el caso enjuiciado 
por la Audiencia de 
Palma de Mallorca, 
el quid de la cuestión 
radicaba en si de podía 
aperturar el juicio con-
tra la Infanta Doña Cris-
tina por la sola petición 
de la acusación popu-
lar, toda vez que tanto 
el Ministerio Fiscal, 
como la Abogacía del 
Estado, que representa 
en juicio los intereses 
de la Hacienda Pública 
Estatal, consideran que 
no tenía conocimiento 
de los hechos con base 
en los que se habría 

cometido un delito fiscal, por lo que la consideran una 
mera “partícipe a título lucrativo”, es decir, responsable 
civil pero no criminal. En la polémica pública que generó 
la posición del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Es-
tado, llegando a afirmar que “Hacienda no somos todos”, 
con una lectura poco afortunada, a contrario, de aquel 
slogan publicitario de la AEAT, lo que pretendían ambas 
acusaciones públicas era significar que el bien jurídico 

de tutela del delito fiscal es exclusivamente la Adminis-
tración Tributaria.

Y sin embargo, y aun cuando hay precedentes juris-
prudenciales que han considerado lo mismo que los 
acusadores públicos de Palma de Mallorca, la doctrina 
mayoritaria del delito fiscal, considera que tiene natu-
raleza heterogénea, y que aun siendo titular del bien la 
Administración tributaria, también tiene un componente 
“difuso” por lo tanto de titularidad colectiva, pues el artí-
culo 31 de nuestra Constitución configura unos fines de 
solidaridad para la contribución a las cargas sociales, que 
dotan al impuesto de un importante componente finalís-
tico de titularidad colectiva, lo cual, fue tenido en cuenta 
por el Tribunal de Mallorca para desestimar las peticiones 
de nulidad del Auto de Apertura de Juicio Oral y permitir 
el enjuiciamiento de la Infanta por delito fiscal.

Por no hablar también de que, a esa supuesta ignorancia 
de la Infanta, acaso se le pudiera aplicar esa doctrina de la 
“ignorancia deliberada”, aplicada al futbolista Lionel Messi.

En los proyectos de elaboración de una nueva Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, que el proceso legislativo ha detenido, 
se configuraba al Ministerio Fiscal como futuro instructor 
de las causas penales, reservándose para la judicatura una 
función de vigilancia, del respecto a los Derechos Funda-
mentales de las partes, como “jueces de garantías”, más 
sin retocar la estructura orgánica del Ministerio Fiscal, es 
decir, su unidad y jerarquía y la dependencia política de su 
cúspide respecto del Gobierno de España.

Por si, finalmente, se constituye un nuevo Gobierno de 
España, después del período de bloqueo institucional 
de casi un año que hemos vivido, lo que parece muy 
probable, y el partido de gobierno quisiera resucitar esa 
importantísima reforma procesal, para así poder tener 
instructores penales, subordinados, la exigencia consti-
tucional de que perviva y aun se amplíe la virtualidad de 
la acción popular prevista en nuestra Constitución y en 
nuestras leyes, aun será mayor, como único medio de 
evitar una situación de facto de monopolio en el ejerci-
cio y control de la acción penal, con grave quiebra de la 
esencial división de poderes.

Y en cuanto a los posibles abusos en el ejercicio de la 
acción popular, hay que recordar también que, tal como 
están configuradas nuestras leyes, la acción popular 
se ejercita mediante querella (art. 270 LECrim) y que la 
imputación falsa de un delito con conocimiento de dicha 
falsedad o temerario desprecio a la verdad en nuestro 
sistema penal es un delito de acusación falsa sanciona-
do con penas de prisión. 

LA ACCIÓN 
POPULAR 
TIENE ESPECIAL 
IMPORTANCIA 
PARA LA 
PROTECCIÓN 
DE LOS 
DENOMINADOS 
INTERESES 
COLECTIVOS  
O DIFUSOS



E l ejercicio de la acción popular en el proce-
so penal está previsto en el artículo 125 de 
la Constitución española: “los ciudadanos 
podrán ejercer la acción popular”; en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo artícu-

lo 101 expresa que “la acción penal es pública, todos 
los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con 
arreglo a las prescripciones de la Ley” y también en 
el artículo 270, también de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que dice: “todos los ciudadanos españoles 
hayan sido o no ofendidos por el delito pueden que-
rellarse ejercitando la acción popular establecida en 
el art. 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 

El fundamento de la acusación popular, históricamen-
te, tal y como afirma importante doctrina procesal 
penal, descansaba en el principio de desconfianza 
hacia la institución del Ministerio Fiscal. Posterior-
mente su fundamento va girando hacia la participa-
ción del pueblo en el sistema penal y del control que 
el ciudadano pueda ejercitar sobre el castigo del pre-

sunto culpable, sobre todo en aquellos delitos en los 
que se quieren proteger bienes jurídicos colectivos o 
difusos, como por ejemplo en el delito ecológico, o 
en los casos de corrupción donde el pueblo siempre 
tiene el temor de que “al poder no se le castiga”. 

Sin embargo, aunque los principios teóricos de la uti-
lidad de la acusación popular pueden ser alentadores 
y aparentemente justos, en la práctica la posibilidad 
de que “los ciudadanos no ofendidos por el delito” 
puedan - casi con los mismos derechos que la acu-
sación pública y particular - impulsar un procedimien-
to penal no es una cuestión sin importancia ya que 
puede afectar al derecho de defensa y al principio 
de igualdad de armas. El fundamento de tal principio 
es que en el contexto dialéctico del enjuiciamiento 
penal, lo que la Exposición de Motivos de la LECrim 
denomina “combate simulado” entre acusación y 
defensa debe mantenerse la paridad. La finalidad es 
evitar los abusos del Estado contra el acusado en de-
trimento de su derecho fundamental a la defensa. 

CRÍTICA A LA 
ACUSACIÓN POPULAR
El desequilibrio del número de participantes entre la acusación y la 
defensa, la ausencia de la institución en los Códigos penales de los países 
de nuestro entorno y una posible instrumentalización del proceso penal 
para fines que se alejan del bien común son algunos de los argumentos 
que fundamentan la postura crítica a la acusación popular. 

Emilio J. Zegrí Boada
Col·legiat núm. 10.147

Alessio Castellano
Col·legiat núm. 38.043
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Está claro que no podrá haber igualdad de armas 
si en los estrados de la Sala de Justicia se sientan 
tres o más acusaciones - Ministerio Fiscal, acusador 
particular y acusador popular (que puede ser una 
agrupación o varias y disponer de cuantiosos recur-
sos) y enfrente se halla sola la defensa del acusado. 
Ésta tendrá que combatir las estrategias de las acu-
saciones que a veces se van afinando dentro de un 
nutrido ejército acusador, otras formulan acusaciones 
distintas, de forma que el defensor debe enfrentar-
se con notable esfuerzo a un monstruo con varias 
cabezas. 

Al efecto vienen a colación las últimas, y tan discuti-
das, resoluciones judiciales dictadas en el Caso Botín 
y en el Caso Nóos ya que permiten en ocasiones al 
actor popular instar la apertura del juicio oral en so-
litario, pese a que el Ministerio Fiscal y el acusador 
particular soliciten el sobreseimiento. Las situacio-
nes ante la disparidad llevan al proceso a extrañas 
situaciones.

Nosotros hace poco tiempo defendimos ante un Ju-
rado, a un ciudadano acusado de violencia doméstica 
y tuvimos enfrente al Fiscal, a la Acusación Particular, 
al Abogado del Estado y al Abogado de la Generali-
tat. Cuatro partes acusando, una defendiendo.

La crítica a la institución de la Acción Popular se re-
dobla al observar que en leyes procesales de países 
de nuestro entorno no existe. En algunos ni siquie-
ra se incluye a la acusación particular en el proceso 
penal. Solamente se permite que el ofendido se ad-
hiera como parte civil, a las pretensiones del Minis-
terio Fiscal. No se le permite actuar en solitario ni en 
discrepancia con el acusador público.

En cambio, el proceso penal español permite reclutar 
a estos nutridos ejércitos de acusadores no siem-
pre coordinados, en ocasiones discrepantes entre 
sí, con criterio propio, impulsando a su conveniencia 
el proceso y todo ello en evidente detrimento del 
derecho de defensa y del citado principio de igualdad 
de armas, ya que el ciudadano se verá en solitario 
enfrentándose a tres acusaciones y, si fallara una, 
siempre habrá otra que – por la razón que sea – os-
tentará un supuesto interés legitimo para que se siga 
impulsando el proceso penal en su contra. 

Tal detrimento se ve muy claro si pensamos que el 
Ministerio Fiscal actúa en el proceso penal, al decir 
de  su Estatuto, como “acusación pública, garante y 
guardián de la legalidad” de forma que permitir que 

cualquiera pueda impulsar un procedimiento penal 
agitando la bandera de la legalidad significa redoblar 
la acusación pública, es decir, dos acusaciones que 
persiguen el mismo interés. 

Afirma Gimeno Sendra que “el fundamento de la 
instauración de la acción popular residió en la utópica 
creencia del legislador de que, mediante la consagra-
ción de este derecho de los ciudadanos de sostener 

la acusación, iría dis-
minuyendo la función 
del Ministerio Público 
en el proceso penal 
hasta el punto de 
conseguir su desapa-
rición en la medida en 
que los particulares 
fueran paulatinamen-
te asumiendo el ejer-
cicio de la acusación”.  

En un Estado Demo-
crático y de Derecho 
en el que se respete 
el derecho de defensa 
constitucionalmen-
te garantizado (art. 
24 CE) – derecho de 
defensa material y no 
simplemente formal – 
se debe equilibrar la 
fuerza entre acusa-

ción y defensa optando por la acción penal pública 
ejercida por el Ministerio Fiscal, o por la acción penal 
pública ejercida por el pueblo constituyéndose como 
acusación popular. No sumando a cuantas partes 
quieran participar.

Somos partidarios de que se opte por la acusación 
pública ejercida por el representante del Ministerio 
Fiscal que actúe como verdadero garante y guardián 
de la legalidad y, si acaso, por la acusación particular 
ejercida solo por las personas ofendidas, si desean 
hacerlo. 

En ocasiones se han visto acusaciones populares 
que, bajo la bandera de la defensa de determinados 
valores, instrumentalizan el proceso penal para fines 
que se alejan del bien común. En ocasiones, incluso, 
solo persiguen intereses económicos y políticos a 
veces concretos, otras espurios y en cualquier caso 
perturbadores, tanto para la defensa como para el 
proceso. 

EL PROCESO 
PENAL ESPAÑOL 
PERMITE 
RECLUTAR A 
ESTOS NUTRIDOS 
EJÉRCITOS DE 
ACUSADORES 
NO SIEMPRE 
COORDINADOS, 
EN OCASIONES 
DISCREPANTES 
ENTRE SÍ



E l 19 de setembre passat va tenir lloc a Nova 
York, a la seu de les Nacions Unides, un Ple-
nari especial de l’Assemblea General qualifi-
cada com a “Primera Cimera Mundial de les 
Nacions Unides per a la gestió dels migrants 

i refugiats”. Encara que sembli mentida mai s’havia trac-
tat el tema de forma global i amb tots els protagonistes 
implicats, malgrat que la situació de migrants, refugiats 
i desplaçats té una llastimosa trajectòria durant tot el 
segle XX i segueix tenint - la, amb intensitat, en aquest 
segle XXI.

Per tractar aquest tema tant actual és va reunir un 
col·lectiu molt heterogeni d’assistents degut al seu 
nombre, tipologia i qualitat. Al costat dels Caps d’estat 
i de govern dels 193 membres de les Nacions Unides, 
hi eren el President de la 71 Assemblea de les Nacions 
Unides, el Secretari General de les Nacions Unides i els 
representants de tots els Organismes especialitzats, 
entre d’altres ACNUR, UNICEF, FMI, OMS o FAO així 
com un llarg etcètera d’Institucions intergovernamen-
tals. La novetat és que hi estaven també convidats 
membres seleccionats de “la societat civil global “.  
 
Aquest darrer col·lectiu eren representants no electes 
de la ciutadania de tot el món; integrat per més de 
200 especialistes, estudiosos en la matèria i per 250 
ONGs, dedicades a l’atenció i gestió dels immigrants, 

refugiats i asilats dels 5 continents, no només dins del 
àmbit intern dels estats sinó en l’àmbit de cooperació 
internacional. 

Vaig tenir el privilegi d´ésser un dels convidats en assis-
tir-hi, a títol personal i com a representant de l’ONG ca-
talana “ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA “, que juntament 
amb INTERMON OXFAM i CEAR eren les úniques 
ONGs de l’estat que havien estat, específicament, 
seleccionades per participar en aquest transcendental 
esdeveniment. 

 La sessió d’obertura es va dur a terme en la impres-
sionant sala de l’Assemblea General on, després dels 
discursos formals del President del plenari de la 71 ses-
sió de l’Assemblea General, del Secretari General Ban-
Ki-Moon i del President del “Grup del Banc Mundial “, 
es varen dur a terme, successivament, tres esdeveni-
ments diferents pel seu contingut i ressò.

En primer lloc es va signar un Tractat Internacional 
entre les Nacions Unides i l’Organització Mundial per 
a les migracions OIM en el que s’integrava aques-
ta darrera OI en el sistema o “família de les Nacions 
Unides”. Molts dels assistents i els propis Estats 
membres, creien que Organització Mundial per a les 
Migracions OIM ja formava part, com Organisme espe-
cialitzat de l’ONU, quan no era així. 

LA DECLARACIÓ DE NOVA YORK 
DE LES NACIONS UNIDES SOBRE LA 
GESTIÓ DELS MIGRANTS I REFUGIATS
Crònica de la Cimera que va tenir lloc aquest setembre passat a les Nacions 
Unides, en què es va aprovar aquesta Declaració, que l’autor també valora.

Eduard Sagarra Trias
Col·legiat 8.558 
Vicepresident de l’Associació 
Salut i Família i President de la 
l‘Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya ANUE.
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D’històric pot considerar-se l’aprovació per consens de 
tota l’Assemblea i de tota la societat civil assistent de 
la “Declaració de Nova York sobre refugiats i migrants” 
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/a_71_
l1.pdf . Document llarg i carregat d’antecedents, cites 

o referències sobre la 
progressió dels textos 
normatius i Resolu-
cions que declaren i 
garanteixen els drets 
humans y llibertats 
des de la creació de 
la ONU. La Declaració 
de NY te dos annexos 
que contenen els com-
promisos que prenen 
els Estats; el primer 
per gestionar en el 
futur eficaçment les 
corrents migratòries, i 
el segon per fer front 
als fluxos de refugiats 
d’acord amb la legalitat 
vigent i la cooperació 
internacional. 

Com a jurista voldria 
destacar que aques-
ta “Declaració de 
Nova York” i el seu 
contingut programà-

tic, només és un compromís o declaració d’intencions 
assumit “teòricament” per a tots els Estats del món 
en la seva qualitat de subjectes sobirans però, des de 
la perspectiva del Dret Internacional Públic, no és un 
acord vinculant o tractat obligatori. No ha estat ratificat, 
ni del seu incompliment pot derivar-se, per ara, una res-
ponsabilitat internacional de l’Estat per l’infractor per 
acció u omissió.

Cal dir que si bé una Declaració aprovada per l’Assem-
blea de l`’ONU no és en realitat un tractat internacional 
vinculant pels Estats, si que té una força moral molt 
important. Tampoc la “Declaració Universal dels 
Drets Humans de 10 de desembre de 1948”, era un 
Tractat obligatori però ha influït en la configuració de tot 
el Dret internacional dels drets humans arreu. Els seus 
principis, valors compartits i llibertats són acceptats, 
com a obligatoris, també en altres tractats posteriors, 
però sobretot en les Constitucions dels estats demo-
cràtics. Així l’article 10.2 de la Constitució Espanyola de 
1978 la té com criteri interpretatiu de totes les llibertats 
proclamades i garantides en la Carta Magna.

El tercer aspecte que voldria destacar i fer especial es-
ment, són les intervencions de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides pels drets humans, i de dos represen-
tants dels refugiats que varen intervenir posant els “pèls 
de punta” dels assistents directes o que ho seguien te-
lemàticament, especialment, els qui estàvem al “galliner”, 
és a dir al lloc reservat per a la societat civil i ONGs.

L’Alt Comissionat va acusar als qui s’asseien còmoda-
ment davant seu, que ells i els llurs governs eren els 
directes responsables de les tragèdies i els causants 
dels moviments de migrants, desplaçats i refugiats. 
Em va quedar gravada la frase “Excel·lències, prou 
de parlar dels problemes dels refugiats i més parlar 
amb els refugiats dels seus problemes”. 

Molt emotiva va ésser la intervenció de Mohammed 
Badran jove sirià membre de “l’Associació holandesa a 
favor dels refugiats a Síria” que, vestit amb la samarre-
ta d’aquesta ONG, ens va explicar com havia fugit des 
de Síria fins a Holanda, dels perills i maltractaments 
rebuts a la “Europa dels valors i principis”. Va conclou-
re “no podem tolerar, cap de nosaltres, que la situació 
dels refugiats es converteixi en una mera estadística de 
morts i abandonats”.

Finalment, per a mi la més colpidora intervenció va 
ésser l’al·legat de la jove refugiada Nudiu Murad 
Busee, de la minoria religiosa Yazidi -religió mil·lenària 
- perseguida, a mort, per l’Estat Islàmic ( EI). Aquesta 
valenta jove, des del faristol de la Assemblea General, 
va explicar amb tota mena i luxe de detalls com els 
gihadistes havien matat tots els homes i nens de les 
seves famílies i,de pobles sencers, convertint totes 
les dones i nenes en esclaves sexuals. Posterior-
ment les converteixen en mercaderia i són venudes 
en un mercat d’esclaus, a la vista de tothom, sense 
que les grans potencies hagin dit res ni actuat, mal-
grat saber-ho, per ésser un fet visualitzat a diari, en 
els mitjans i en les xarxes socials. 

La “Declaració de Nueva York de 19 setembre” pot 
ésser un pas endavant transcendental en la gestió dels 
fluxos migratoris i tractament d’acollida dels refugiats 
en busca de protecció. Però si els Estats i els seus 
dirigents no actuen immediatament i, sobretot ,si la 
ciutadania no s’implica quotidianament exigint respon-
sabilitats i accions coordinades, amb les dotacions 
pressupostaries adients, només haurem ajudat a cons-
truir -tots plegats-“Un nou mur de les lamentacions”. 
No és difícil, doncs, de vaticinar que serà una Declara-
ció morta “ab initio” si és només un ben redactat text 
per emmarcar. 

AQUESTA 
“DECLARACIÓ 
DE NOVA 
YORK” I EL SEU 
CONTINGUT 
PROGRAMÀTIC 
NOMÉS ÉS UN 
COMPROMÍS O 
DECLARACIÓ 
D’INTENCIONS; 
NO ÉS UN 
ACORD 
VINCULANT 
O TRACTAT 
OBLIGATORI



La sentència comentada declara no ajustada 
al dret comunitari la normativa espanyola 
(art. 49.1.c de l’Estatut dels Treballadors -ET-) 
que exclou d’indemnització l’extinció de la re-
lació laboral a la finalització d’un contracte de 

substitució (interinitat). Basa la seva resolució el TJUE 
en l’Acord Marc sobre el treball de durada determinada, 
de 18 de març de 1999 que figura en l’Annex de la Di-
rectiva 1999/70/CE del Consell, de 28 de juny del 1999.

En efecte, la clàusula 4 d’aquest Acord estableix que 
les condicions de treball dels treballadors amb un 
contracte de durada determinada no podran ser menys 
favorables que les dels treballadors fixos, “llevat que es 
justifiqui un tracte diferent per raons objectives”.

EL TJUE, analitzant la normativa nacional que estableix 
una indemnització de 12 dies de salari per any de servei 
a l’extinció d’altres contractes temporals (obra o servei, 
circumstàncies de la producció, etc.) i de 20 dies per a 
l’extinció per causes objectives ( art. 52 ET), declara:

1) Que el concepte “condicions de treball”, citat en 
l’Acord Marc referit, inclou les indemnitzacions que un 
empresari està obligat a abonar a un treballador a la 
finalització del seu contracte de durada determinada.

2) Que l’Acord Marc s’ha d’interpretar en el sentit que 
s’oposa a una normativa nacional (l’espanyola en el 
cas enjudiciat) que denega qualsevol indemnització per 
la finalització d’un contracte d’interinitat i, en canvi, 
la concedeix als treballadors fixos, ja que no existeix 

-considera el Tribu-
nal- raó objectiva que 
justifiqui el tracte dis-
criminatori.

La sentència planteja 
nombroses qüestions, 
de les quals destaquem:

a) Si es considera dis-
criminatori el tracte in-
demnitzatori dispensat 
per l’ET als treballa-
dors interins respecte 
dels fixos, sembla 
obvi que també seria 
discriminatòria la di-
ferència de la quantia 
indemnitzatòria pre-
vista per a la resta de 
contractes temporals 
respecte als fixos (en 
aquest sentit apunta 
algun dels arguments 
del Tribunal)

b) Si per complir amb la normativa comunitària cal 
igualar les indemnitzacions dels treballadors tempo-
rals i fixos, sembla evident que desapareix una de les 
circumstàncies (potser la més important) que justi-
ficarien l’existència d’aquesta dualitat de contractes 
(¿contracte únic?).

LA INDEMNITZACIÓ A L’EXTINCIÓ  
DEL CONTRACTE DE TREBALL  
DE DURADA DETERMINADA
Breu i urgent comentari a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) de 14 de setembre de 2016

Carlos González Oliver
Col·legiat núm. 12.232
President de la Secció de Dret 
Laboral 

EL CONCEPTE 
“CONDICIONS 
DE TREBALL” 
INCLOU LES 
INDEMNITZA-
CIONS QUE UN 
EMPRESARI 
ESTÀ OBLIGAT A 
ABONAR A UN 
TREBALLADOR 
A LA FINALIT-
ZACIÓ DEL SEU 
CONTRACTE 
DE DURADA 
DETERMINADA
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SERVEIS INCLOSOS PER 
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS

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

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES. 

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA. �Muntaner 239, 08021 Barcelona  

�Indústria 7, 08037 Barcelona 

�info@mirave.es
�www.mirave.es

T. 93 200 93 39

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

TOTES LES ESPECIALITATS

c) La igualació de les indemnitzacions podria pro-
duir-se per la via de l’augment de la indemnització 
prevista per als contractes temporals (com apunten 
les centrals sindicals) o per la via de la reducció de 
l’establerta per als contractes fixos (com ja ha apuntat 
algun representant de les organitzacions patronals).

d) L’esmentada igualació pot produir-se per una modi-
ficació de l’ET (¿per un govern en funcions?) o bé per 
l’aplicació de la sentència del TJUE per part dels jutjats 
i tribunals del Social a l’entendre de les demandes 
interposades pels treballadors afectats. 

Referent a l’últim punt, cal tenir en compte que la 
sentència comentada porta causa d’una qüestió 
prejudicial elevada al TJUE per la Sala del Social del 
Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, la qual 
ja s’ha de pronunciat sobre el fons de l’assumpte 
en la seva sentència de 5 d’octubre de 2016. Dita 
resolució considera procedent l’extinció del contracte 
d’una treballadora interina que prestava serveis per 
una Administració Pública (Ministerio de Defensa), 
però –aplicant la Directiva 1999/70 amb la interpre-

tació donada per la sentència del TJUE comenta-
da- condemna al demandat a abonar a la part actora 
“igual indemnización que la que correspondería a un 
trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato 
por causa objetiva” (FJ 3), és a dir, 20 dies de salari 
per any de servei, prorratejant per mesos els perío-
des de temps inferiors a un any i amb un màxim de 
dotze mensualitats.

Ara bé, la important qüestió a plantejar-se per 
l’advocat laboralista és si las conclusions a las 
que arriba la sentència del TSJ de Madrid han de 
concretar-se només a supòsits como el jutjat (in-
terí a l’Administració Publica amb un llarg període 
de prestació de serveis) o bé, són extrapolables a 
qualsevol contracte de substitució (art. 15.1.c. ET) 
i, també, a la resta de modalitats de contractes de 
durada determinada. 

Però, atès que la sentència del TSJ de Madrid pot ser 
objecte de recurs en cassació per unificació de doc-
trina, caldrà esperar que la Sala del Social del Tribunal 
Suprem es pronuncïi sobre la matèria. 



E ls moviments en resposta al canvi del medi 
ambient i climàtic constitueixen una estratè-
gia normal d’adaptació humana. La dificultat 
avui en dia és que la gent simplement no 
pot migrar com i quan ho vol: les lleis nacio-

nals de migració restringeixen l’entrada dels no ciuta-
dans en altres països. El dret internacional reconeix 
només una categoria molt petita de migrants forçats 
com a persones a les que altres països tenen l’obliga-
ció de protegir: els “refugiats”, les “persones apàtri-
des” i aquells elegibles per protecció complementària. 
Això vol dir que a menys que la gent estigui prevista 
en un d’aquests grups o pugui migrar legalment per 
raons de feina, familiars i educatives, corre el risc 
d’interdicció, expulsió i detenció si intenta creuar una 
frontera internacional i no té cap dret a romandre en 
aquest país.

Una de les qüestions que immediatament es debaten 
és si s’ha de cridar “refugiats climàtics” o “migrants 
climàtics” quan es tracta de persones que es desplacen 
a causa del canvi climàtic. No és únicament una qüestió 
de semàntica. D’acord amb la legislació internacional, 
la denominació que s’adopti de manera general tindrà 
repercussions reals en termes d’obligacions per part de 
la comunitat internacional.

Els defensors de la causa han utilitzat durant molt de 
temps l’expressió “refugiat mediambiental” o “refugiat 
climàtic” per transmetre una nota addicional d’urgència. 
Sostenen que aquestes persones han de “buscar refugi”, 
en el sentit més literal de la paraula, per aixoplugar dels 
efectes del canvi climàtic. 

Segons ells, qualsevol altra terminologia minimitzaria la 
gravetat de la situació que pateixen aquestes persones. 
És més, la paraula “refugiat” troba ressò en el públic, 
que pot simpatitzar amb el sentit implícit de coacció.

No obstant això, la paraula “refugiat” per descriure als 
que fugen de pressions mediambientals no és estricta-
ment adequada dins el marc de la llei internacional. 

La Convenció de 1951 de les Nacions Unides i al 1967 
el Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats estableixen 
clarament que el terme ha de restringir-se a les perso-
nes que fugen d’una persecució: “un refugiat és una 
persona que a causa de fundats temors de ser perse-
guida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença 
a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi 
fora del país de la seva nacionalitat i no pugui o, a causa 
d’aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció 
d’aquest país”.

LES CRISIS MIGRATÒRIES I ELS CANVIS 
CLIMÀTICS. UNA PERSPECTIVA DES 
DEL DRET INTERNACIONAL I ELS 
DRETS HUMANS
El 1990 el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va 
advertir que la migració humana podria ser una de les conseqüències més greus 
del canvi climàtic. Milions de persones haurien de desplaçar-se a causa de l’erosió 
de la línia costanera, de les inundacions del litoral i dels estralls en l’agricultura. 
Des de llavors, s’han succeït els informes que defensen la idea que en el futur la 
degradació mediambiental i, en particular, el canvi climàtic, representaran el 
principal factor de desplaçament de poblacions. S’està gestant una crisi.

Ana Muniesa
Voluntària de les Nacions 
Unides
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Hi ha altres problemes amb la utilització del terme 
“refugiat”. Estrictament parlant, l’estatut de refugiat es 
relaciona amb el fet de creuar una frontera internacio-
nal, mentre que algú que es desplaça dins del seu propi 
país és considerat com un desplaçat intern. Atès que la 
majoria dels que es traslladin a causa del canvi climàtic 
probablement romandran al seu propi país, restringir la 
definició als que creuin els límits fronterers internacio-
nals, restaria importància a la gravetat del problema. 

D’altra banda, el concepte de “refugiat” tendeix a portar 
implícit el dret de tornada un cop que hagi cessat la per-
secució que va originar la fugida. Això, per descomptat, 
és impossible en el cas de l’elevació del nivell del mar i, 

per tant, el terme de-
forma de nou la natura-
lesa del problema.

Per fi, hi ha la inquie-
tud que, en portar la 
definició de refugiat 
més enllà del perseguit 
per motius polítics, i 
abastar als que fugen 
per pressions mediam-
bientals, s’esvaeixi la 
bona voluntat de la 
comunitat internacional 
i es dilueixin els meca-
nismes de la mateixa 
per encarregués dels 
refugiats existents

La qüestió de la defi-
nició és objecte d’una 
acalorada discussió 

entre els advocats internacionals que s’ocupen dels 
drets humans, mentre que, en la pràctica, la comunitat 
internacional es resisteix considerablement a qualsevol 
ampliació de la definició de “refugiat”.

Els països desenvolupats temen, en acceptar el terme 
de “refugiat”, veure’s obligats a concedir la mateixa 
empara que als refugiats polítics, i, fins ara, cap país ha 
volgut crear aquest precedent.

En mancar d’una definició adequada dins el marc jurídic 
internacional, aquest tipus de migrants és pràcticament 
invisible dins el sistema internacional. Cap organisme s’en-
carrega de recopilar dades sobre la seva quantitat, i menys 
encara de proporcionar-los els serveis bàsics. Incapaços 
de demostrar que són perseguits per motius polítics al seu 
país d’origen, cauen en els buits de la llei d’asil.

S’ HA UTILITZAT 
DURANT MOLT 
DE TEMPS 
L’EXPRESSIÓ 
“REFUGIAT 
MEDIAMBIEN-
TAL” O 
“REFUGIAT 
CLIMÀTIC” PER 
TRANSMETRE 
UNA NOTA 
ADDICIONAL 
D’URGÈNCIA

COM S’HAURIA DE DENOMINAR A AQUESTES 
PERSONES?
L’Organització Internacional per a les Migracions proposa 
aquesta definició:

“Es coneix com a migrant per causes ambientals a les 
persones o grups de persones que per culpa de canvis 
mediambientals ineludibles, sobtats o progressius, que 
afecten de forma negativa les seves vides o les seves 
condicions de vida, es veuen obligades a deixar les 
seves llars habituals, o decideixen fer-ho voluntàriament. 
El desplaçament pot ser temporal o permanent, en l’in-
terior del seu país o a l’estranger”.

L’Organització Internacional per a les Migracions ha plan-
tejat un seguit de propostes que busquen proveir a la co-
munitat internacional de les eines jurídiques necessàries 
per enfrontar un dels majors reptes als quals s’enfronta 
la Humanitat.

La primera de les propostes consisteix en la realització 
d’una esmena a la Convenció sobre els estatuts dels 
refugiats de 1951 que atorgui la condició de refugiat a 
aquelles persones que es desplacen a causa del canvi 
climàtic. Per a això es proposa inserir el canvi climàtic 
com una de les raons de refugi dins l’àmbit de la Con-
venció. Quin és el problema d’aquesta proposta? Que el 
terme refugiat ha adquirit ja un significat legal i un valor 
polític precís, de manera que, incloure a aquells que es 
desplacen per raons de canvi climàtic en l’àmbit de la 
Convenció, acabaria soscavant el règim de protecció 
dels refugiats.

També s’ha proposat la formulació d’un nou instrument 
jurídic internacional sobre canvi climàtic i mobilitat huma-
na. S’hi invoca el principi de responsabilitat compartida 
en aquesta amenaça per a la Humanitat entre els països 
d’origen i de destinació, d’una banda, i entre els països 
desenvolupats i els països en desenvolupament, de l’al-
tre. Els tres no només proveeixen assistència humani-
tària sinó que també inclouen la formació de complexes 
estructures administratives i burocràtiques que gestionin 
aquest ajut.

Finalment hi ha els qui plantegen la possibilitat en el curt 
termini de atenir-se als principis no vinculants vigents 
que han resultat útils en el treball de camp posterior a 
alguns desastres naturals. L’instrument no vinculant més 
usat el constitueixen els Principis Rectors dels Desplaça-
ments Interns, que es considera un instrument capaç 
de proveir protecció i assistència al llarg de tot el procés 
de mobilitat (pre-desplaçament, desplaçament i retorn o 
reassentament). 



La Jornada tenia per objecte presentar el llibre 
de la col·lecció RJC editat per Thomson Reu-
ters Aranzadi: “Dret de successions, actuali-
tat pràctica, legislativa i jurisprudencial”, així 
com analitzar qüestions controvertides de la 

pràctica successòria.

La jornada es va estructurar en set taules rodones for-
mades per advocats, economistes, magistrats, notaris 
i registradors de la propietat, majoritàriament autors 
del monogràfic i membres de l’Associació d’Especialis-
tes en Dret de Successions (ACEDS). Va inaugurar la 
sessió el degà de l’ICAB, Oriol Rusca; el president de 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
Josep D. Guàrdia; el director de l’RJC, Eugeni Gay, i el 
president de ACEDS, Ramon Pratdesaba.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Encarna Roca 
Trias, va impartir la conferència inaugural sobre la llibertat 
de testar i el seu encaix en els nous models de família.

A continuació es comenten alguns dels temes de major 
interès que es van analitzar durant les sessions, sense 
perjudici que es pugui ampliar la informació consultant 
el llibre de la RJC.

Successió de l’empresa familiar 
El dret civil català regula instruments successoris per 
preservar la integritat del patrimoni dins el nucli consan-
guini i assegurar la unitat de direcció, com són la subs-
titució fideïcomissària i el nomenament d’administrador 

patrimonial. Cal tenir en compte així mateix la impor-
tància del règim de separació de béns. En matèria de 
llegat de participacions socials al cònjuge vidu, cal deli-
mitar l’abast del dret per evitar reclamacions sobre les 
reserves no repartides durant el temps de l’usdefruit.

Desheretament per falta de relació familiar 
Els ponents van analitzar l’art. 451-17.2.e) del Codi civil 
de Catalunya (CCCat), que preveu com a nova causa de 
desheretament “l’absència manifesta i continuada de 
relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per 
una causa exclusivament imputable al legitimari”. Són 
conceptes indeterminats que hauran de ser interpretats 
cas per cas. El jutge haurà d’analitzar les desavinences 
familiars i decidir en base a paràmetres jurídics. La SAP 
de Barcelona, 94/2016, de 31 de març, desestima el 
desheretament ordenat per la testadora als seus néts 
atès que s’aprecia una concurrència de culpes a la vista 
de la declaració dels demandants.

Jurisdicció voluntària i dret notarial 
Els ponents van destacar que la llei de jurisdicció vo-
luntària capacita al notari per valorar el cabal relicte, 
per pagar la llegítima en diners, apreciar la justa causa 
a la renúncia del marmessor o aprovar un conveni re-
gulador. Un tema delicat és el judici de capacitat que 
realitza el notari ja que cada vegada està més present 
com a causa d’impugnació del testament. També es va 
comentar que la interrogatio in iure està donant proble-
mes per la col·lisió de la reforma del Codi civil amb la 
normativa civil catalana.

DRET DE SUCCESSIONS: ACTUALITAT 
PRÀCTICA, LEGISLATIVA I JURISPRUDENCIAL
Els dies 13 i 14 d’octubre es va celebrar a la seu de l’ICAB una Jornada sobre 
Dret de successions, organitzada per la Revista Jurídica de Catalunya (RJC).  
Van participar més de trenta ponents i van assistir prop de dues-centes persones. 
A continuació, trobareu el comentari dels principals aspectes exposats.

María Moína Villamayor
Col·legiada núm. 15.688
Professora de la Facultat de Dret 
de la Universitat Internacional 
de Catalunya
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Fiscalitat successòria 
En les successions internacionals es podrà donar la 
situació que la Generalitat liquidi per Impost sobre Suc-
cessions i Donacions (ISD) una herència en la qual la 
llei aplicable a la successió sigui la d’un país tercer.

Una altra qüestió polèmica és la valoració de l’aixovar 
domèstic en l’ISD. L’Administració i els tribunals es rea-
firmen en què és procedent incloure-ho fins i tot quan 
en l’herència no hi hagi béns immobles i el causant vis-
qui en una residència. Destaca la resolució del TEAC de 
15 de setembre de 2016 que admet la presentació d’un 

informe pericial de va-
loració de l’aixovar.

Pactes successoris 
En la regulació actual, 
la successió contractual 
no es pot donar entre 
persones que mante-
nen relació conviven-
cial d’ajuda mútua i no 
tenen relació familiar, 
tot i que són situacions 
que s’assemblen molt 
al concepte de família 
i solen ser persones 
sense fills ni familiars 
propers.

Pel que fa al règim 
d’imputació legitimària 
de les atribucions parti-
culars amb transmissió 
de béns de present, 
el art.431-29.3 CCCat 
disposa que l’acte es 
considera donació. 

Aquesta qualificació podria portar a que s’apliquin les 
normes d’imputació legitimària de les donacions, que 
presenten diferències rellevants respecte de les normes 
d’imputació legitimària dels pactes successoris.

Sistemes alternatius de resolució  
de conflictes en l’àmbit successori 
En matèria d’arbitratge testamentari, es va comentar 
que el còmput i el càlcul de la llegítima són matèries 
arbitrables i que no pel fet que la legítima sigui una 
institució de dret imperatiu ha de quedar fora d’aquest 
sistema de resolució de conflictes.

Així mateix i segons preveu l’art. 464-7.1 CCCat el 
causant pot incloure un arbitratge testamentari per a la 

LA LLEI DE 
JURISDICCIÓ 
VOLUNTÀRIA 
CAPACITA AL 
NOTARI PER 
VALORAR EL 
CABAL RELICTE 
PER PAGAR LA 
LLEGÍTIMA 
EN DINERS 
I APRECIAR 
LA JUSTA 
CAUSA A LA 
RENÚNCIA DEL 
MARMESSOR

realització de la partició o les controvèrsies que derivin 
de la mateixes, fins i tot les relatives a les llegítimes. 
No obstant això, el problema rau en delimitar quines 
operacions comporta la realització de la partició.

Will substitutes 
Aquesta ponència va abordar la transmissió post mor-
tem de béns al marge de la successió. És una ma-
tèria que està generant un interès creixent entre els 
advocats i operadors jurídics i econòmics i que troba el 
seu precedent més desenvolupat als Estats Units. La 
realitat social demostra que la successió no és el canal 
exclusiu per a transmetre la riquesa a la següent ge-
neració, ja que les assegurances i productes financers 
permeten canalitzar l’estalvi a sistemes fora de l’àmbit 
successori. El creixent escenari d’internacionalització 
de les herències també constitueix un impuls a aquests 
sistemes alternatius a la successió.

Reglament europeu de successions 
Es va destacar el fet que des de l’entrada en vigor del 
Reglament UE 650/2012, en l’àmbit successori hi ha 
un únic dret internacional privat en tots els països de 
la Unió Europa, excepte Dinamarca, Irlanda i el Regne 
Unit. El reglament s’aplica sense tenir en compte la na-
cionalitat de les persones involucrades. La llei aplicable 
es determina pel lloc de residència habitual, llevat que 
s’hagi exercitat la professio iuris i, per tant, pot ser un 
element determinant per a la presa de decisions.

El certificat successori europeu encara no està norma-
litzat. El punt rellevant per al notari espanyol serà que el 
certificat acrediti si hi ha drets legitimaris i si la legítima 
es pot pagar en diners o s’ha de pagar amb béns del 
cabal relicte.

El dret de successions català: reptes de futur 
El catedràtic Lluís Puig Ferriol va clausurar la jornada 
amb una ponència sobre aspectes del dret successori 
català que podrien ser objecte de revisió. En l’actualitat 
els béns adquirits per herència ja no són tan significa-
tius, hi ha més mecanismes al marge de l’herència per 
transmetre els béns i l’esperança de vida s’ha allargat 
molt. Aquests canvis socials conviden a revisitar insti-
tucions com la legítima i el principi de responsabilitat 
universal de l’hereu pels deutes de l’herència així com 
plantejar-se l’admissió del testament mancomunat 
entre cònjuges.

Serà convenient seguir l’aplicació del nostre codi en 
matèria de successions, i amb tranquil·litat i rigor afron-
tar possibles canvis que permetin adaptar-lo als temps 
que vivim. 
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IURISEGUR, MÉS SERVEIS  
PER A COL·LEGIS  

 
 
 
 
 
Rafael Espino, 
Secretari de l’ICAB i  
President del Consell 
d’Administració de Iurisegur

 
 

Recentment l’ICAB ha adquirit el 100%  
de IURISEGUR. Per quina raó? 
L’ICAB ja era propietari al 50% d’aquesta corredoria d’as-
segurances des de 1999 juntament amb Caixa d’Advocats. 
Però els diferents processos de fusió als que es va veure 
sotmesa la Caixa fins arribar a l’actual BANTIERRA van 
canviar de manera essencial la línia de servei a oferir, de 
manera que ens van plantejar la voluntat de vendre aquest 
50% de participacions. Davant d’aquesta tessitura, la Junta 
de Govern va fer un estudi de les diferents alternatives i 
propostes, per, finalment, acabar decidint que, igual que al-
tres Col·legis, adquirir la titularitat del 100% de IURISEGUR 
era la millor manera d’ampliar la línia de serveis de qualitat 
que podem i volem donar als nostres col·legiats. I tot això 
amb la garantia de qualitat, proximitat i imparcialitat.

Que l’ICAB sigui ara propietari de IURISEGUR,  
quins beneficis tindrà per al col·legiat? 
Moltíssims. D’una banda, millorem en proximitat. IURI-
SEGUR s’ha traslladat a la seu de l’ICAB i, per tant, els 
col·legiats podran rebre els serveis que necessiten d’una 
manera integral. Però, a més, els col·legiats veuran reforça-
da la confiança que s’ha de tenir sempre en un dels ins-
truments imprescindibles de l’exercici. Em refereixo a una 
pòlissa de Responsabilitat Civil Professional amb garanties 
i cobertura suficient per atendre la major part dels proble-
mes que poden patir els nostres companys. A més, treba-
llarem per trobar altres productes del mercat assegurador 
pensats exclusivament per a despatxos d’advocats.  

Quin és el valor afegit de IURISEGUR ? 
IURISEGUR té la missió de donar un servei personalitzat, 
integral i independent actuant sempre en defensa dels 
interessos dels seus assegurats. Compta amb un equip de 
professionals experts en assegurances que poden identifi-
car les necessitats de cobertura, assessorant-los deguda-

ment per a la millor elecció de la companyia asseguradora, 
que no serà altra que la que s’ajusti a les millors condi-
cions, però també amb les millors garanties. L’assegurança 
és un element essencial de la nostra vida.  A més, des de 
IURISEGUR es podran atendre també de manera perso-
nalitzada als familiars dels col·legiats de l’ICAB, tractant-los 
com si fossin els propis col·legiats. 

Quins avantatges comportarà per als col·legiats el 
fet de què la corredoria sigui actualment a la seu del 
Col·legi? 
La proximitat, que ha estat una constant de la nostra Junta. 
A més, el personal de l’ICAB, sobretot el que atén des 
del Servei d’Atenció Col·legial, està molt compromès amb 
aquesta nova línia de servei integral. El fet que la corredoria 
es trobi a l’ICAB és garantia que, amb total immediatesa, 
podrà conèixer les principals necessitats dels col·legiats per 
cercar els productes més adequats. Amb aquesta intenció, 
IURISEGUR s’ha ubicat a la planta baixa de la seu col·legial 
(Mallorca, 283). I ha adequat el seu horari al del Col·legi: de 
9 a 20h de dilluns a dijous, i divendres de 9 a 15h. 

Quina serà l’especialitat de IURISEGUR ara que l’ICAB 
marca l’estratègia futura? 
Fonamentalment, tot el que es refereixi a la Responsabi-
litat Civil Professional, però també la que tingui a veure 
amb el dia a dia dels professionals de l’advocacia, tant en 
el seu exercici individual com quan ho fan en un despatx o 
societat professional. És imprescindible exercir amb tota 
la garantia, confiança i seguretat que et dóna saber que, 
passi el que passi, estem coberts amb una bon producte 
assegurador. Ara bé, no descuidarem altres línies de servei 
que donin resposta a situacions no professionals i ho farem 
comptant amb els principals aliats de la nostra institució i 
cercant els millors i més competitius productes.

IURISEGUR està treballant la Responsabilitat Civil de 
col·legiats. Com van les negociacions amb el mercat 
assegurador? 
Malauradament, la situació del mercat assegurador res-
pecte de la Responsabilitat Civil Professional està patint 
una fortíssima tendència cap a l’augment de primes i/o 
reducció de cobertura. Molts són els factors que influeixen 
en aquesta tendència. Des de l’elevat nombre de sinistres, 
fins a les últimes sentències judicials que incrementen 
els imports indemnitzatoris de manera important. També 
influeix molt la situació econòmica o, més pròpiament, 
la financera. En qualsevol cas, que IURISEGUR sigui la 
corredoria de l’ICAB al 100% ens garanteix que la pòlissa a 
contractar tindrà la millor prima i les millors condicions que 
puguin abastar-se al mercat.
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L’ADVOCACIA 
EUROPEA S’UNEIX PER 
DEFENSAR ELS DRETS 
DELS REFUGIATS
 
La reunió del comitè permanent del Consell de Consells 
de l’Advocacia de Europea (CCBE) es va reunir a Barce-
lona, a la seu de l’ICAB, del 14 al 17 de setembre, amb 
l’objectiu de debatre sobre diferents temes que afecten 
l’advocacia i  establir fronts comuns en defensa de la 
professió i també dels valors de l’Europa de les nacions, 
per una societat més justa. 

Entre els temes analitzats cal destacar les polítiques 
d’asil i immigració arran de la situació en què es troben 
els refugiats i es va establir la necessitat de reformar 
la Regulació de Dublín. En matèria de drets humans es 
va abordar la situació de la pena de mort i es va donar 
a conèixer la resposta de la CCBE sobre la proposta de 
modificar la directiva sobre el blanqueig de diners. Es va 
debatre també sobre l’informe que havia elaborat una 
comissió sobre el projecte de detenció europeu, a més 
d’analitzar amb profunditat l’evolució de les negociacions 
del tractat TISA que pretén desregularitzar la professió, 
deixant sense protecció els drets dels ciutadans. 

La reunió també tenia la finalitat d’aprovar el codi de 
conducta de la CCBE, ja que el darrer codi vigent datava 
de 1988 amb l’objectiu d’establir mesures per preservar 
el secret professional. També es va parlar de l’entrada en 
funcionament del projecte TRALIM, que té com a objectiu 
formar a 130 advocats perquè es converteixin en experts 
en legislació europea, en relació amb l’asil i la immigració. 

II CONGRÉS DEL 
TORN D’OFICI 
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona organitza per als 
dies 17 i 18 de novembre el II Congrés del Torn d’Ofici.

Sota el títol ‘Present i futur del Torn d’Ofici: garantia 
per a la ciutadania’ volem posar en comú informacions, 
experiències, idees i reptes de futur en relació al Torn 
d’Ofici, construint espais per a la reflexió conjunta i la 
generació de propostes que ens permetin continuar 
assolint fites d’èxit en la prestació d’un servei que ha 
evidenciat la seva importància en la defensa de les ne-
cessitats jurídiques de la ciutadania. 

El Congrés s’inaugurarà  pel Degà de l’ICAB, acompanyat 
d’autoritats,  el dijous 17 de novembre, a les 16h, i s’ini-
ciarà amb una primera exposició on la Diputada de la 
Junta de Govern de l’ICAB, Mercè Claramunt, respon-
sable de Torn d’Ofici, informarà del que  s’ha treballat i 
s’ha fet  des del  mes d’octubre  de 2013, quan l’ICAB 
va celebrar el seu I Congrés de Torn d’Ofici.

Espais informatius i de diàleg sobre els diferents models 
del nostre entorn, lliure competència i torn d’ofici, que 
espera el justiciable del seu advocat de torn d’ofici, l’as-
sistència al detingut, o les noves necessitats jurídiques de 
la societat i si aquestes poden tenir, també, una resposta 
des del Torn d’Ofici, acompanyants de càpsules informati-
ves  que ens presentaran  experiències, nous projectes.

La tarda del 17 de novembre en el si del Congrés  els 
advocats amb 25 anys al Torn d’Ofici tindran el seu 
espai en forma de reconeixement a la  seva trajectòria.

També s’ha previst un espai per les aportacions dels 
companys i companyes que vulguin compartir les 
serves aportacions relacionades amb les temàtiques 
tractades durant el Congrés i que podran exposar les 
mateixes a l’Espai Obert.

Consulta el programa i el protocol de funcionament  i 
inscriu-te per participar del  II Congrés de Torn d’Ofici a 
www.congrestornofici.cat o www.icab.cat

Enganxa’t al Torn d’Ofici. Comptem amb la teva partici-
pació!
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IV CONGRÉS 
INTERNACIONAL 
D’ARBITRATGE 
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona organitza el 
‘IV International Arbitration Congress’ per als pro-
pers 10 i 11 de novembre. Amb aquesta iniciativa 
l’ICAB vol d’una banda, apropar el món de l’arbitrat-
ge a l’advocacia i, de l’altra, aprofundir en aspectes 
concrets d’aquest àmbit. El lema d’aquesta edició 
és ‘The Twilight zone: public order and the bounda-
ries of arbitration’ i els temes que s’analitzaran són: 
Ordre públic vessant formal, propietat industrial 
i intel·lectual i arbitratge; administració i arbitrat-
ge; i Dret de la UE  i arbitratge. Àrbitres proce-
dents d’arreu del món participaran com a ponents 
d’aquest Congrés. 

Àrbitres de Finlàndia, Alemanya, Estats Units, Ar-
gentina, Holanda, Suïssa, França, El Perú i España 
participaran com a ponents a la IV edició del Con-
grés Internacional d’Arbitratge, que se celebrarà els 
dies 10 i 11 de novembre a la seu del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona.  

Amb aquesta nova edició el Congrés Internacio-
nal d’Arbitratge de l’ICAB és consolida i es confi-
gura com un referent per a tots els professionals 
d’aquest àmbit. Si vols ser àrbitre o ja ho ets, no et 
pots perdre aquest congrés.

 
 

JORNADA REVISTA JURÍDICA 
SOBRE LA PROVA CIVIL

La Revista Jurídica de Catalunya, el Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya i l’Associació de Probàtica i Dret Probatori 
(APDP) organitzen per als dies 24 i 25 de novembre una 
jornada sobre la prova civil: aspectes problemàtics. 

La jornada es dividirà en sis taules rodones. La primera 
tractarà sobre ‘els 15 anys de jurisprudència del TS en ma-
tèria probatòria. Flexibilització de la càrrega de la prova. La 
prova del lucre cessant’. La segona versarà sobre ‘la prova 
en processos especials (família, barems de circulació i 
arbitratge). La tercera taula servirà per debatre sobre ‘les 
noves tecnologies aplicades a la prova.  Problemes de la 
prova electrònica: whatsapp, e-mails, missatges en xar-
xes socials. La seva aportació i impugnació en el procés 
civil. La correspondència privada entre advocats com a 
mitja de prova’. La quarta analitzarà ‘la problemàtica de les 
proves pericials i documentals. Elecció del perit i prepa-
ració del dictamen pericial. Com “atacar” un dictamen 
pericial? El deure de pronunciament dels advocats sobre 
els documents de la part contrària. La cinquena abordarà 
‘els problemes dels interrogatoris. Com aconseguir un 
eficaç interrogatori de les parts i testimonis? El mite de la 
immediació judicial en les proves personals. La investi-
gació dels fets i els seus límits. Rellevància dels indicis 
en matèria probatòria’. La darrera taula tractarà sobre els 
límits a l’activitat probatòria en el dret comparat. 

La jornada serà inaugurada per Oriol Rusca Nadal, degà 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per Josep-D. 
Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurispru-
dència i Legislació de Catalunya, per Eugeni Gay Mon-
talvo, director de la Revista Jurídica de Catalunya i  per 
Joan Picó i Junoy, catedràtic de dret processal de la URV 
i president de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori.  
Mentre que la cloenda es tancarà amb la conferència: ‘La 
prova de la responsabilitat empresarial’ a càrrec d’Ignacio 
Sancho Gargallo, magistrat del Tribunal Suprem i acadè-
mic honorari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya

Els participants d’aquesta jornada rebran una edició 
actualitzada de la Ley d’Enjudiciament Civil, editada per 
Thomson Reuters Aranzadi, i d’un Dossier sobre prova 
civil elaborat per la Biblioteca de l’ICAB. Inscriu-te a través 
de www.icab.cat
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EPJ, LA FORMACIÓ ESSENCIAL 
PER INICIAR-SE EN L’ADVOCACIA  

Si vols iniciar-te en l’advocacia amb èxit, inscriu-te a l’Es-
cola de Pràctica Jurídica de l’ICAB! L’Escola de Pràctica 
Jurídica ha dissenyat el Postgrau en Pràctica Jurídica 
per tal d’oferir als graduats/de i llicenciats en dret les 
eines bàsiques per poder exercir l’advocacia. A través de 
sessions eminentment pràctiques els alumnes s’especia-
litzen en dues de les sis matèries que s’ofereixen (civil, 
penal, administratiu, laboral, mercantil i família). A més, a 
més, també aprenen aspectes essencials per a qualsevol 
advocat/da com per exemple com parlar en públic, com 
tractar al client, com actuar en un judici o com interposar 
una demanda. Una de les activitats més valorades pels 
alumnes són les simulacions a l’Escola Judicial on s’en-
fronten amb altres escoles de pràctica jurídica. 

El 23 de gener s’iniciarà la segona edició del Postgrau 
de Pràctica de Jurídica, que té més de 250 hores reparti-
des entre les classes i les pràctiques. A l’apartat formació 
de www.icab.cat teniu tota la informació i podeu formalit-
zar la inscripció. 

El període de matrícula (presencial o on-line) comença el 
2 de novembre de 2016 fins la setmana del 16 de gener 
de 2017. Per a més informació, contacteu amb l’Escola 
de Pràctica Jurídica (EPJ) del Col·legi a l’adreça escola@
icab.cat o bé consulteu el seu apartat web a http://www.
icab.cat/EPJ

El preu del Postgrau amb dues especialitzacions és de 
3.700 euros i amb una especialització 2.000 euros.

Més de 50 anys d’experiència avalen la formació de l’Es-
cola de Pràctica Jurídica de l’ICAB. Inscriu-te al Postgrau 
de l’Escola de Pràctica Jurídica i comença amb bon peu la 
teva carrera professional. 

SI TENS DUBTES,  
APUNTA’T AL MENTORING

Per tercer any consecutiu l’ICAB i el Grup de l’Advoca-
cia Jove (GAJ) han posat en marxa el Mentoring, una 
iniciativa amb la qual es prestarà recolzament als joves 
advocats i advocades que s’inicien en l’exercici de la 
professió donant resposta als dubtes, necessitats o 
inquietuds que sorgeixen en el dia a dia al despatx sobre 
dret Laboral, Civil, Família, Penal, Administratiu i Mercan-
til-Concursal.

Com funciona el Mentoring? 
Consisteix en un treball de cooperació col·lectiva, que 
es porta a terme mitjançant reunions de petits grups de 
persones, supervisades i coordinades per un advocat/da 
mentor/a. Els usuaris plantegen els seus dubtes respec-
te a una matèria concreta del Dret, per tal de trobar o 
plantejar possibles solucions de forma conjunta.

En aquesta edició el Mentoring té una durada de vuit 
mesos, d’octubre 2016 a maig 2017. Les sessions, de 
dues hores de durada cadascuna d’elles, es duran a 
terme per matèries, de dilluns a dijous mensualment,  
en horari de 14h a 16h. 

A través del Mentoring es pretén proporcionar, a més, 
un sistema de networking, posant en contacte advocats 
i advocades de diferents generacions amb necessitats i 
problemàtiques diferents.

L’ICAB treballa per posar a l’abast de l’advocacia les eines 
que permeten als advocats/des desenvolupar el seu tre-
ball amb garantia de qualitat i servei vers els ciutadans. 

EN PRÀCTICA JURÍDICA

Postgrau ICAB

EDICIÓ 2016-2017

ES BUSQUEN

joves advocats  des

BARCELONA COMPROMESOS AMB EL TEU INICI PROFESSIONAL

SOOP

Advocacia
emprenedora

El recolzament que necessites a l'iniciar l'exercici de la professio

EDICIO

INICI PROGRAMA

SETMANA D'OCTUBRE
A

INSCRIPCION S OBERTES
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L’ICAB RECLAMA QUE 
S’EXAMINI SOBRE LES 
COMPETÈNCIES PER  
EXERCIR LA PROFESSIÓ
 
El 29 d’octubre, l’ICAB ha estat la seu de la segona 
convocatòria de l’examen d’accés a l’advocacia.

El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i pre-
sident de l’Advocacia Catalana, Oriol Rusca, va assistir 
a la signatura del conveni que permet fer la prova d’ac-
cés a la professió d’advocat i procurador en totes les 
llengües cooficials. En el cas de Catalunya, el català. 

 
Cal recordar que des de l’ICAB s’han mantingut reu-
nions  amb el ministre de Justícia i altres operadors 
jurídics per tal de solucionar les exigències de l’advo-
cacia: d’una banda, descentralitzar la prova, ja que el 
primer examen el van haver de fer tots els aspirants 
a Madrid, i de l’altra, el fet de poder disposar de les 
preguntes de la prova en català. 

Malgrat els avenços assolits, des de l’ICAB es manté 
la reivindicació perquè s’avaluï en aquest examen als 
alumnes en relació a les competències per exercir la 
professió.  Per aquest motiu des d’aquesta Corpora-
ció es continuarà treballant en aquesta direcció fins 
aconseguir-ho. 

GUIA DE CONSUM  
PER A L’ADVOCACIA
 
L’ICAB ha elaborat una nova guia: la guia de consum 
per  l’advocacia que,  juntament amb les guies  de tri-
butació, normativa bàsica laboral,  protecció de dades, 
blanqueig de capitals i prevenció de riscos laborals de 
l’advocat/da, pretén ajudar-vos en el desenvolupament 
de la vostra feina com advocats i advocades.

Aquesta nova guia  recull les obligacions dels professio-
nals de l’advocacia  en relació a la prestació de serveis 
vers els seus clients des de la perspectiva del Dret 
de Consum. Hi trobareu la normativa de consum i les 
obligacions específiques  derivades com són l’obligació 
d’informació prèvia, les reclamacions i atenció al client; 
els serveis de tracte continuat; l’obligació de facilitar 
un pressupost, de facilitar un full d’encàrrec així com 
l’obligació de lliurar una factura o rebut en el cas dels 
pagaments parcials.  La guia també informa de la lliber-
tat del professional de fixar un preu així com de la ne-
cessitat de disposar d’una assegurança que cobreixi els  
resultats de possibles errors  que puguin ser comesos 
pel professional. La trobareu, juntament amb les guies 
anterior, publicada a www.icab.cat. Descarrega-te-la!

La guia de consum per a l’advocacia va  ser presentada 
per la diputada de la Junta de Govern responsable de la 
Comissió d’Honoraris, Elena Moreno Badia, en el marc 
de la conferència ‘Què hem de fer els advocats per com-
plir la normativa de protecció al consumidor’, que es va 
celebrar el passat 26 d’octubre. En la conferència a més 
de Moreno hi van participar com a ponents l’advocat 
Carles García i la catedràtica de dret civil, Imma Barral.

GUIA de NORMATIVA BÀSICA
CONSUM DE Ĺ ADVOCAT/DA

C
CONSUM

Per saber:

· Les obligacions que tens   

 envers els teus clients,    

 quan són consumidors i

 per conèixer la normativa  

 d’interès en la matèria.

AMB L’ICAB,
UN MÓN DE SERVEIS
PER A TU SOLUCIONS
PROFESSIONALS

NOVETAT!
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PER NADAL, 
BIBLIOTECA NOVA
 
Tots els col·legiats i col·legiades de l’ICAB tindreu un 
‘regal’ per Nadal: la nova biblioteca. El passat mes de 
juny es van iniciar les obres a Biblioteca de l’ICAB i 
una part del Palauet Casades per tal d’adequar aquests 
espais a la normativa vigent antiincendis, ja que fins al 
moment només es disposava d’extintors, i també per 
instal·lar aire condicionat. Aquesta nova climatització per-
metrà, en el cas de la Biblioteca una millor conservació 
dels fons bibliogràfics de la Biblioteca. 

Les obres han comportat per a l’equip de la Biblioteca 
moure  quasi 20.000 volums entre llibres i revistes. 
Posteriorment es van precintar les prestatgeries de la 
Biblioteca per tal d’evitar al màxim la brutícia i la pols 
i, per últim, les bastides per arribar a les alçades més 
enormes de la Biblioteca (la Sala de Lectura fins la cla-
raboia). S’estan seguint els protocols per instal·lar els 
sistemes d’aigua nebulitzada, gas, vidres dobles, por-
tes a prestatgeries... Encara no s’ha arribat a la fase 
de pintura, canviar els terres, neteja-ho tot i instal·lar 
de nou el mobiliari. 

Perquè tots els col·legiats/des pugueu conèixer la “bi-
blioteca nova”, durant la festivitat de Sant Raimon està 
prevista la realització de visites guiades.

AL DESEMBRE, 
CONCERT SOLIDARI  
A L’ICAB
 
El proper mes de desembre es farà un concert solidari a 
l’ICAB que té com a objectiu recollir fons que es destina-
ran a projectes de la Fundació Degà Ignasi de Gispert. 

Serà possible gràcies a la participació de la Coral del 
Col·legi i del grups ‘Sonor’, entre d’altres, que de forma 
desinteressada oferiran el millor del seu repertori en una 
actuació que es realitzarà al desembre, al vespre, al Cen-
tre de Formació de l’ICAB (Mallorca 281).

Com s’aconsegueixen les entrades?   
Les entrades es podran comprar properament on-line a 
www.icab.cat. Cada entrada té un cost de 10 euros. Els 
diners recaptats serviran per a projectes que durà  
a terme la Fundació Degà Ignasi de Gispert.

Una altra manera d’ajudar a la Fundació es comprar 
els panettones solidaris, que estan a la venda des del 
novembre. Música i panettones per endolcir el Nadal als 
companys que necessiten un cop de mà. Participa amb 
la Fundació Degà Ignasi de Gispert.

PANETTONE
SOLIDARI
Aquesta campanya de Nadal 

la Fundació Privada degà Ignasi de Gispert 
posarà a la venda uns Panettone italians 

amb fins socials. 
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CALEN MESURES URGENTS 
PER EVITAR LES MORTS AL 
MEDITERRANI
 
La secció de Dret Marítim de l’ICAB va commemorar 
el ‘Dia  mundial dels Mars’, que la ONU va establir des 
de 1978, el 29 de setembre, amb la finalitat de mante-
nir i millorar la seguretat de la vida al mar i la prevenció 
de l’ecosistema marítim, reclamant mesures urgents 
per posar fre a la dramàtica situació que es viu al mar 
Mediterrani, on des del 2014 hi ha hagut més de 10.0oo 
persones mortes mentre intentaven arribar a Europa, se-
gons dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per als refugiats (UNHCR). S’estima que des de l’inici 
del 2016 han perdut la vida més de 3.000 persones al 
mar, en comparació amb els 1.838 morts el primer se-
mestre de 2015. 

El lema d’aquest any se centrava en el vincle entre 
transport marítim i la societat mundial. Per aquest motiu, 
la Secció de Dret Marítim va destacar que el 90% de les 
mercaderies són transportades per via marítima, ja que 
la societat no és sovint conscient d’aquest fet i de què 
la globalització només és possible gràcies al transport 
marítim. 

També va ressaltar que actualment hi ha més de 50.000 
bucs mercants dedicats al comerç internacional, que 
transporten tot tipus de càrregues. En la flota mundial 
actual es troben registrats bucs de més de 150 nacions 
que donen ocupació a més d’un milió de marins de totes 
les nacionalitats. Tot això sense comptar amb el sector 
de la pesca, l’enginyeria marina, etc.

La secció de Dret Marítim també va assenyalar el paper 
fonamental que ha desenvolupat l’Organització Maríti-
ma Internacional OMI /IMO (Londres), creada per les 
Nacions Unides, com a agència especialitzada pel medi 
marí i que actualment és l’organisme regulador més 
important del mar a nivell mundial (està representat tota 
la comunitat internacional). La seva actuació legislati-
va engloba des de la seguretat marítima, passant pel 
medi ambient, els drets de la gent de mar, cobrint tots 
els aspectes de l’activitat marítima (transport, indústria, 
pesca, nàutica d’esbarjo, etc.) Durant els darrers 50 anys 
els convenis i altres normes de l’OMI han permès que el 
sector marítim sigui més segur, més eficaç i més protec-
tor del medi ambient.

CONVENIS DE 
RECIPROCITAT, 
SERVEIS PER A TU EN 
ALTRES COL·LEGIS
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té signats diferents 
convenis amb altres Col·legis d’Advocats per tal d’establir 
una reciprocitat en la prestació d’alguns serveis professio-
nals, que poden suposar un complement i un valor afegit 
per als respectius col·legiats i col·legiades.

Actualment l’ICAB té convenis de reciprocitat amb els 
col·legis d’Advocats de Madrid, Tarragona i Tortosa.

Si hi esteu interessats en conèixer l’abast d’aquests 
acords, els podeu consultar a la pàgina web de l’ICAB, 
dins l’apartat ‘documentació destacada/ convenis de reci-
procitat. 

ANUNCIA TROBADES 
DE PROMOCIÓ  
AL WEB
El fòrum de la pàgina web de l’ICAB (www.icab.cat) 
ha incorporat un subapartat on els advocats i advoca-
des podeu anunciar les trobades d’antigues promo-
cions universitàries de Dret.

Per donar publicitat a una futura reunió -quedada, 
sopar, dinar, etc.- només cal que entreu al web de 
l’ICAB i poseu el vostre login i password i  accediu a 
l’apartat del forum. Allà cerqueu el tema “Trobades 
antigues promocions universitàries” i podreu anunciar 
la trobada en qüestió (lloc, hora, data i procediment 
d’inscripció, si escau).

L’ICAB posa a l’abast dels col·legiats una nova via per 
facilitar les trobades amb ex-col·legues de promoció. 
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IMPULS A LA 
MEDIACIÓ 
 
El president del Tribunal Suprem i del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Lesmes, i la presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, 
van firmar un conveni de col·laboració entre ambdues ins-
titucions que té per objecte aplicar i impulsar la mediació 
com a fórmula de solució de conflictes.

PROVA PILOT DE MEDIACIÓ
Sara Pose, nou membre de la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya,  coordinadora a Cata-
lunya de GEMME (Grup Europeu del Magistrats per la 
Mediació) i coordinadora del pla pilot de mediació intrajudi-
cial social dels jutjats de Socials de Barcelona, ens explica 
com va sorgir la idea d’aquest pla i els resultats que estan 
obtenint. 

“Arran de la crisi als jutjats del Social hem tingut una 
sobrecàrrega molt forta de feina. Això representa que la 
jurisdicció social, que era la més àgil ha passat a tenir un 
nivell d’endarreriment molt elevat amb assenyalaments 
de qüestions que no es consideren urgents que sobre-
passen l’any. Amb aquest context i atès que havíem cons-
tatat que hi ha un seguit de matèries en què la sentència 
soluciona el ligiti, però no el conflicte vam pensar que 
calia fer alguna cosa per donar al ciutadà una via comple-
mentària que pogués donar resposta efectiva a la qüestió 
plantejada. A més, quan el jutge de primera instància 
dicta sentència no es pot recórrer. Amb  la crisi és neces-
siten moltes solucions a mida, però els jutges no tenim 
aquesta capacitat de maniobra. 

Per això vam estudiar en quines matèries la mediació 
podria ser efectiva, un cop el cas estava judicialitzat. En 
moltes ocasions les parts no han tingut l’oportunitat de 
parlar i la conciliació prèvia es converteix en un tràmit pu-
rament burocràtic. 

Per això vam presentar una prova pilot de mediació davant 
el Tribunal de Justícia de Catalunya i del Consejo General 
del Poder Judicial, que es va aprovar l’octubre de 2013 i 
que es va posar en marxa  a finals de maig de 2014. Als 
jutjats del social tenim un acord judicial amb l’Observatori 
de Mediació de la Universitat de Barcelona que realitza 
les mediacions de forma gratuïta per les parts. 

Quins resultats estem obtenint? 
Hi ha encara reticències, tant per part dels propis jutges 
i secretaris judicials, per part dels advocats i desconeixe-
ment per part del ciutadà. A Barcelona, l’ICAB té el CEMI-
CAB i això ha contribuït a què molts advocats/des coneguin 
la mediació, però n’hi ha molts que la desconeixen i alguns 
que la coneixen la rebutgen per diverses raons. 

En un 50% dels casos ens trobem que no ve ningú o bé 
una de les parts. Si una de les parts no ve, no està tot 
perdut perquè li podem demanar a l’advocat si coneix a 
la part contrària, si es pot posar en contacte amb ell. Del 
50% que sí que ve, tenim un nivell d’acceptació de la me-
diació que arriba al 70%. I el resultat és que d’aquest per-
centatge el nivell d’acords és del 92%. Encara falta molt 
per avançar, però tenim un acord per implantar aquesta 
prova pilot a tots els jutjats de Barcelona”.

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: José Luis Ávila Beloso,  Alfons Cardelús Bar-
cons, Luis Chia González, José Luis Figueras Gispert, Fran-
cisco Ariel Garcia Moyano, Maria de las Mercedes González 
Fanjul, Jorge Miralpeix Mingall, Montserrat Peñalver Tubau, 
Julián Planas Casadevall, Pablo Sans Bonet, David Saez Allo, 
Alfonso Carlos Tomás Cámara i Jordi Sopena i Gil.
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OBITUARI
 
ALFONS CARDELÚS BARCONS 
(1923-2016)

Només una xafogor intensa, com la de l’agost pas-
sat, podia endur-se el company Alfons Cardelús; la 
vitalitat en persona, ment preclara, jurista sòlid i 
treballador infatigable. Home d’arrelada convicció 
catòlica i d’impertorbable integritat, va transmetre 
sempre missatges encoratjadors davant qualsevol 
adversitat, missatges fonamentats en una admira-
ble formació jurídica que, malgrat l’avançada edat i 
la incessant motorització normativa, va conrear fins 
al final. Semel heres semper heres, deia la regla; en 
el cas de l’Alfons Cardelús, cal interpretar-la així: bon 
jurista, jurista per sempre.

Vaig tenir el goig de conèixer-lo l’any 1986, a la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona. Des del primer dia em vaig adonar que 
havia trobat un mestre. L’Alfons Cardelús ho sabia tot! 
El text de les normes, per descomptat; però també 
el dels innombrables avantprojectes –amb noms, 
cognoms i anècdotes incloses– que l’havien precedit.  
Tot aquest immens coneixement, defugint de prota-
gonismes estèrils, va saber diluir-lo en la tasca de la 
Comissió d’Assumptes Fiscals de la Cambra –pre-
sidida per professionals tan prestigiosos com el Sr. 
Ricard Fornesa i el Sr. Ricard Piquè– que, per assenyat 
suggeriment seu, va promoure exitosament davant el 
Tribunal Suprem la impugnació de transcendents Re-
glaments fiscals.  
 
La continuació de la tasca iniciada pel mestre culminà 
amb la satisfactòria anul·lació l’any 2000 d’un plegat 
d’articles del Reglament de l’IRPF aprovat l’any 1996 
quan ell ja s’havia jubilat. La tasca de la Comissió, 
primorosament auspiciada per l’Alfons Cardelús, con-
tinuava! La Cambra, però, s’havia girat com una mitja 
i, decebut, vaig ingressar a la carrera judicial. Afortuna-
dament, ja m’he jubilat.

Des de l’agraïment més sincer i ja en primera línia, 
benvolgut Alfons Cardelús, a reveure.

Ramon Gorbs i Turbany

Magistrat jubilat

L’ICAB, AL PROGRAMA 
‘EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS’

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona és un dels Col·le-
gis que forma part del projecte ‘European Lawyers in 
Lesvos’, juntament amb el Consejo General de la Aboga-
cía Española. Aquesta iniciativa l’ha posada en funciona-
ment el Consell de Consells d’Advocats d’Europa (CCBE) 
i l’Associació d’Advocats d’Alemanya (DAV) amb l’objectiu 
d’oferir assessorament i assistència jurídica a les perso-
nes refugiades que es troben a l’illa grega de Lesbos. 
Aquest projecte té una durada d’un any. 

Precisament en el grup que va viatjar a Lesbos a finals 
d’agost hi va participar l’advocada Isabel Gómez, presi-
denta de la secció de Estrangeria del Col·legi d’Advocats 
d’Alacant i vocal de la Subcomissió d’Estrangeria i Pro-
tecció Internacional del CGAE, que va oferir assessora-
ment a menors no acompanyats.  

Des de l’inici de l’èxode massiu de refugiats cap a Euro-
pa, l’ICAB s’ha mostrat solidari amb les persones que han 
hagut d’abandonar el seu país i ha ofert la seva col·labora-
ció. Aquesta Corporació continuarà lluitant i treballant en 
favor dels refugiats, perquè totes les persones tenen dret 
a conèixer els seus drets i llibertats i a reclamar-los allà on 
sigui necessari. oferint assistència  a un dels grups més 
vulnerables, com són els menors no acompanyats.

L’ICAB continuarà lluitant i treballant en favor dels refu-
giats. Des d’aquesta Corporació es recorda que calen 
més adhesions al Manifest  ‘Vergonya, ni un minut més! 
Per una Europa de les persones’ (http://www.interco-
legial.cat) per fer arribar la veu de la ciutadania a les 
institucions.  Aquest manifest va ser presentat i lliurat,  
el passat mes de març, pel degà de l’ICAB, Oriol Rusca, 
com a president de l’Advocacia Catalana i president de 
l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya –que representa a més de 100 col∙legis 
professionals amb més de 250.000 col∙legiats/des de 
tots els àmbits professionals- , al director de l’Oficina de 
la Comissió Europea, Ferran Tarradellas, per denunciar 
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, 
efectiu des del passat 20 de març, que preveu expulsar 
a totes les persones que arribin irregularment a Grècia, 
incloses les que fugen de guerres o pateixen persecu-
ció, com els refugiats sirians.
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FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA, 
HONORARIS, TORN D’OFICI, 
ESTRANGERIA I REGISTRES  

Amb la voluntat de compartir periòdicament amb tots 
els advocats i advocades i col·legiats i col·legiades 
de l’ICAB,  dades quantitatives i criteris i informa-
cions d’interès respecte de les funcions públiques 
col·legials, us presentem un nou document correspo-
nent al tercer trimestre del 2016, en el qual incidirem 
en aspectes relacionats amb les nostres obligacions 
com a prestadors de serveis des del punt de vista 
del Dret de Consum. En aquest sentit, l’ICAB ha des-
plegat una doble línia d’actuació:

D’una banda, s’ha elaborat i es troba a disposició 
dels advocats i advocades de l’ICAB una nova guia: 
la guia de consum per l’advocacia que, juntament 
amb les guies de tributació, normativa bàsica laboral, 
protecció de dades, blanqueig de capitals, i preven-
ció de riscos laborals de l’advocat/da, pretén ajudar 
en el desenvolupament de la feina com advocats i 
advocades. 

D’altra banda, estem adaptant els protocols interns 
de funcionament, amb la finalitat de donar compli-
ment a les obligacions legals que, per l’ICAB, també 
imposa la normativa de Consum.

Aquesta doble línia de treball ha de permetre:

• Que tots nosaltres, tant l’ICAB, com els advocats i 
advocades que el conformem donem compliment a 
les obligacions legals que tenim com a prestadors de 
serveis jurídics.

• Un tractament més eficient de les reclamacions 
que els ciutadans adrecen a l’ICAB, col·laborant 
amb els companys i companyes en la resolució dels 
conflictes que algunes vegades tenen amb els seus 
clients, a través de fórmules menys burocràtiques. 

• Millorar la qualitat de la prestació de serveis jurídics, 
amb la fi nalitat última de contribuir al prestigi que la 
nostra professió ha de tenir en el si de la societat. 

I ara sí, us presentem les dades i els apunts que us 
comentàvem a l’inici d’aquestes línies:

1. REGISTRES COL·LEGIALS 
L’ICAB el composem a data 30 de setembre de 2016, 
24.241 col·legiats i col·legiades. D’aquests, consten d’alta 
com advocats i advocades en exercici el 69,12% (16.757). 

I, en relació als advocats i advocades en alta d’exercici, 
un 54,8% són homes advocats i un 45,2% són dones 
advocades:

Aquesta distribució que resulta de la totalitat d’advocats 
i advocades en exercici es modifi ca si tenim en compte 
la variable de l’edat:

• Amb edat inferior als 35 anys (un total de 3.077 com-
panys i companyes), el percentatge d’advocades és d’un 
60%, respecte del 40% d’advocats.

• En la franja d’edat entre 35 i 50 anys (8.106 companys i 
companyes) el 52% són advocades i el 48% són advocats

• Finalment, en la franja de més de 50 anys, els advocats 
homes representen un 72,6% i el d’advocades, un 27,4%
 

2. DEONTOLOGIA 
Durant el tercer trimestre del 2016, l’ICAB, per mitjà de 
la Comissió de Deontologia, ha imposat 14 sancions: 4, 
per la comissió de faltes lleus i 10, per faltes greus. 

TERCER TRIMESTRE

04 Funcions col·legials.indd   40 9/11/16   13:33
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APUNT DEL TRIMESTRE:  
EL TRACTAMENT COL·LEGIAL DE LES 
QUEIXES DELS USUARIS O CONSUMIDORS
En el marc de l’actual legislació en matèria de consum, 
i molt especialment tenint en compte els conceptes 
d’empresari i d’usuari o consumidor proclamats a l’article 
111-2 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Parlament de 
Catalunya (Codi de Consum), plenament coincidents amb 
les defi nicions dels articles 3 i 4 de la Llei 3/2014, de 27 
de març, del Parlament Espanyol, en la qual es modifi ca 
la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris 
del 2007, i en el marc del que regula la Llei 25/2009, de 
22 de desembre, Llei “Òmnibus”, de la lliure prestació 
de serveis, amb els corresponents desenvolupaments 
reglamentaris, els òrgans col·legials professionals, dins de 
l’exercici de les seves funcions públiques, han de determi-
nar el tractament que les “queixes” presentades per les 
persones (físiques o jurídiques) és el correcte i pertinent, 
en ordre a donar cobertura a les normes de protecció dels 
consumidors o usuaris, en conjunció amb el respecte a 
l’actuació professional, lliure e independent, dels seus 
col·legiats, sotmesa amb caràcter obligatori, únicament, a 
la facultat disciplinària pròpia dels Col·legis Professionals, 
i amb caràcter voluntari, als òrgans dels quals aquestes 
corporacions disposin en matèria de resolució extrajudicial 
de confl ictes: els mediadors o els arbitrals.

Per fer un tractament idoni de les “queixes”, ens serà de 
gran utilitat les defi nicions que conté l’article 2 del De-
cret 121/2013 de 26 de febrer del Departament d’Empre-
sa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en regula-
ció dels fulls ofi cials de queixa, reclamació i denúncia en 
matèria de consum, que, resumidament estableix:

Als efectes del Decret s’entendrà per queixa, la petició 
del consumidor per posar en coneixement de l’organis-
me habilitat uns fets que han afectat el funcionament 
“normal” de la relació de consum, que, malgrat no ser 
infraccions administratives, poden servir, una vegada 
esmenats, per millorar el servei. En aquests supòsits 
l’activitat col·legial s’haurà de limitar a registrar la queixa, 
acusar-ne rebut i fer els actes de comunicació necessa-
ris per tal que el prestador del servei, l’advocat, en tingui 
coneixement i pugui, si al seu interès convé, donar res-
posta a la millora sol·licitada.

S’entendrà per reclamació, una petició de contingut ini-
cial idèntic, quant a defi nició, que la queixa, però amb 
sol·licitud de reparació d’un dany, l’anul·lació d’una pres-
tació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un 
contracte, o l’anul·lació d’un deute. En aquest supòsits 

el tractament col·legial haurà de suposar una activitat 
superior, dirigida a activar, si les parts es sotmeten ex-
pressament, el funcionament dels organismes de reso-
lució extrajudicial de confl ictes (mediació i/o arbitratge); 
a la gestió directa d’aquelles reclamacions que perme-
tin tràmits que portin a la resolució de la reclamació 
(localització dels advocats, requeriment de documents, 
econòmics o propis de l’assumpte....); o a la derivació als 
organismes o entitats competents per donar resposta a 
la reclamació (responsabilitat civil, altres administracions 
o corporacions, Fiscalia.....), sense perjudici del tanca-
ment raonat de la reclamació per la seva improcedència.

El tractament a l’ICAB de les queixes i reclamacions, se-
gons les anteriors defi nicions, es tramitarà pels òrgans 
propis d’actuació en matèria de consum, en la vessant d’òr-
gans gestors de les esmentades queixes i reclamacions.

Finalment, s’entendrà per denúncia, la petició de la perso-
na consumidora per la que vol posar en coneixement del 
col·legi professional uns fets que poden ser constitutius 
d’infracció de la normativa deontològica,, a fi  de que el 
col·legi professional, si escau, actuï “d’ofi ci” per corregir 
la conducta infractora. En aquest supòsits s’ha d’activar la 
funció disciplinària col·legial, per mitjà de la Comissió de 
Deontologia en quant a les funcions delegades de tràmit.

3. HONORARIS 
L’ICAB durant el tercer trimestre ha evacuat 179 
informes en matèria d’honoraris. La distribució 
d’aquests informes, segons ratificació o no de la 
minuta impugnada ha estat la següent:

APUNT DEL TRIMESTRE: OBLIGACIONS PER 
L’ADVOCAT EN MATÈRIA D’HONORARIS 
DERIVADES DE LA NORMATIVA DE CONSUM
En matèria d’honoraris professionals regeix el prin-
cipi de llibertat de pacte entre advocat i client, tal 
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com recull l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola 
(article 44.1) i la Normativa de l’Advocacia Catalana 
en el seu article 39.1. No obstant això, aquesta auto-
nomia de la voluntat en matèria de contractació ve 
limitada i condicionada per la consideració del client 
com a consumidor i per l’aplicació a les relacions 
entre advocat i client de tota la normativa en matèria 
de defensa de consumidors i usuaris. Així, la norma-
tiva de consum s’aplica a la relació entre un advocat/
da o despatx professional i el seu client, quan aquest 
últim tingui la condició de consumidor, conside-
rant-se com a tal qualsevol persona física o jurídica 
que actua amb un propòsit aliè a la seva activitat pro-
fessional o comercial (article 3.1 TRLGDCU i article 
111.2 a) del Codi de Consum de Catalunya).

És precisament per aquesta condició del client com a 
consumidor que en matèria d’honoraris professionals 
existeix l’obligació, i no únicament una recomanació 
deontològica, d’informar-li degudament dels seus 
honoraris professionals mitjançant el lliurament d’un 
pressupost previ, a excepció que renunciï al mateix 
expressament, de forma manuscrita i amb la seva 
firma (article 251-3.2 de la Llei 22/2010, del Codi de 
Consum de Catalunya). S’ha d’informar per escrit del 
preu total, incloent tot tipus d’impostos, càrregues, 
gravàmens i altres conceptes accessoris al servei 
(article 251-3.1 Codi Consum). 

Així mateix, l’article 251-3.3 estableix que en aquest 
pressupost hauran de constar com a mínim les se-
güents dades: identitat de qui presta el servei (nom 
o raó social, número d’identificació fiscal i direcció), 
treball a realitzar, diferents despeses a satisfer pel 
client de forma desglossada, temps de validesa del 
pressupost, la seva data, signatura de la persona res-
ponsable de l’assumpte o despatx i data de l’accep-
tació o del refús del pressupost per part de l’usuari/a; 
i en tot cas, les clàusules hauran de ser clares, fàcil-
ment comprensibles i prèviament consensuades amb 
el client, sent també aplicable als contractes tipus 
de serveis jurídics la Directiva 93/13/CEE del Consell, 
de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els 
contractes celebrats amb consumidors.

En cas de controvèrsia entre l’advocat i el client 
sobre la aplicació o interpretació del full d’encàrrec 
i, en definitiva, sobre els honoraris professionals, 
tots dos poden acudir a les vies de solució extrajudi-
cial amb les quals compta aquesta Corporació, que 
són l’arbitratge davant el TACAB (Tribunal Arbitral de 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona) i la 
mediació davant el CEMICAB (Centre de Mediació de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona); la in-
formació de les quals es pot trobar al Web de l’ICAB. 
A més, per tal de vetllar pel compliment de la norma-
tiva de consum que afecta a la prestació de serveis 
dels professionals del Dret i com a eina de solució de 
conflictes en aquesta matèria, l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona ha posat en funcionament 
l’oficina “Serviconsum”.

4. TORN D’OFICI  
I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

Les dades bàsiques del Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut del segon trimestre del 2016 i la seva compa-
rativa amb les dades del primer i segon trimestre son 
les següents:

La facturació del Torn ‘Ofici per la totalitat d’actua-
cions realitzades pels lletrats de Torn d’Ofici d’aquest 
tercer trimestre del 2016 suma la quantitat de 
5.046.730,55.-€ 

A data 3 d’octubre de 2.016, les actuacions justifica-
des durant els mesos de gener a agost de 2016 es 
troben totalment abonades. 

APUNT DEL TRIMESTRE:  
LA DESIGNA INFORMADA O FULL D’EN-
CÀRREC PROFESSIONAL EN TORN D’OFICI

Els articles 18, 19 i 36 de la Llei 1/96, de 10 de gener, 
d’Assistència Jurídica Gratuïta introdueixen la possibilitat, 
juntament amb la regulació de la Vènia professional, de 
girar honoraris professionals al client designat pel Servei 
d’Ofici, en els supòsits previstos legalment.
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Per tant, sent que tot i la Justícia Gratuïta concedida, el 
cobrament d’honoraris professionals és una possibilitat 
en determinats supòsits, resulta fonamental informar el 
nostre client de la situació amb la finalitat que aquesta 
relació professional resulti satisfactòria per ambdues 
parts, eliminant possibles suspicàcies i dotant a la rela-
ció de notes de transparència. 

No oblidem que el nostre client ens ha estat designat 
pel Servei de Torn d’Ofici i, per tant, la relació de con-
fiança amb ell és quelcom que hem de construir amb 
bases fermes i amb tota la nostra implicació.

En aquest sentit l’elaboració d’un Full d’Encàrrec 
Professional, assoleix, també en els casos de desig-
nacions d’ofici, una importància cabdal, ja que ens 
possibilitarà:

• D’una banda, donar compliment a la normativa de 
consum a la qual venim obligats a sotmetre’ns en qual-
sevol cas.

• D’altra banda, dotar de nitidesa la relació amb el 
client.

La Normativa de l’Advocacia Catalana disposa al seu 
article 20.1.c), “el client té dret a ser informat per l’ad-
vocat de les circumstàncies següents: c) el cost previsi-
ble de la seva actuació, incloent honoraris i despeses”.

En el mateix sentit es pronuncia la Carta de Drets dels 
Ciutadans davant la Justícia, quan al seu article 37 
assenyala que “el ciudadano tiene derecho a conocer 
previamente el coste aproximado de la intervención del 
profesional, de la forma de pago” així com a que li sigui 
lliurat un “presupuesto previo” que contingui aquests 
extrems, afegint que, a aquest fi, “se regulará adecua-
damente y fomentará el uso de las hojas de encargo 
profesional”.

L’aplicació d’aquestes normes a l’àmbit de Torn d’Ofi-
ci implica, per tant, l’obligació d’informar al ciutadà 
d’aquests extrems, si bé condicionant a què es doni 
qualsevol dels supòsits legals previstos a la Llei d’Assis-
tència Jurídica Gratuïta.

En aquest sentit, disposeu al web de l’ICAB, apartat de 
Torn d’Ofici, d’uns models elaborats per la Comissió 
de Torn d’Ofici, que podeu adaptar a la singularitat del 
vostre despatx: Fulls d’encàrrec professional en Torn 
d’Ofici (designa informada)

5. SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

Durant el tercer trimestre de 2016, els serveis d’orien-
tació jurídica de l’ICAB han atès un total de 10.780 con-
sultes, sumant un total de 37.365  les consultes ateses 
entre l’1 de gener i el 30 de setembre d’aquest any. 

Us mostrem l’evolució trimestral:

 
 
APUNT DEL TRIMESTRE: MANCA DE  
SOSTENIBILITAT DE LA PRETENSIÓ DEL 
CLIENT DESIGNAT PER TORN D’OFICI

Una de les obligacions principals dels advocats/des 
adscrits al Servei del Torn d’Ofici establertes a la nor-
mativa aplicable és la realització de l’encàrrec dels 
assumptes assignats per torn d’ofici i/o assistència al 
detingut és. 

En moltes ocasions ens trobem en la situació que 
allò que pretén el nostre client no té viabilitat jurídi-
ca. Com hem d’actuar en aquesta situació?

La figura regulada als arts. 32 i ss. de la Llei 1/96, de 
10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG) en 
relació amb l’art. 20 del Reglament del Servei de De-
fensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, preveuen 
aquesta situació:

L’art. 32 de la LAJG, indica: quan l’advocat designat 
per a un procés consideri insostenible la pretensió 
que s’hi pretén fer valer, ho ha de comunicar a la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta, dins dels quin-
ze dies següents a la seva designació, amb exposició 
dels motius jurídics en què fonamenta la seva deci-
sió. Transcorregut el termini sense que es produeixi 
la comunicació, o sense que l’advocat demani la seva 
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interrupció per falta de la documentació necessària 
per avaluar la pretensió, l’advocat queda obligat a 
assumir la defensa. Tret del que disposa l’article an-
terior, la defensa de la persona acusada o imputada 
és obligatòria. 

En aquest mateix sentit, l’article 20 del Reglament 
del Servei de Defensa d’Ofici I Assistència Jurídica 
Gratuïta de l’ICAB. 

Per tant, cal indicar que és la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta (CAJG), sita a Pau Claris 158, 3a. 
planta, de Barcelona, l’organisme davant el qual es 
presenta l’esmentat Informe per manca de sostenibi-
litat. Un cop presentat, la Comissió haurà de sol·li-
citar a l’ICAB, en primer lloc, un dictamen sobre la 
viabilitat de la pretensió i, en segon lloc, un informe 
fonamentat del Ministeri Fiscal en els casos en què 
el Col·legi consideri que la pretensió és insostenible. 

Si qualsevol dels informes emesos per l’ICAB o per 
la Fiscalia indiquen que la pretensió és sostenible, 
la Comissió d’Assistència Juridica Gratuïta resolució 
considerant sostenible la pretensió i ordenant la de-
signa d’un segon lletrat, per a qui sí serà obligatòria 
la defensa del justiciable, tal com es preveu a l’art. 
34 de la LAJG. La designació d’advocat inicial queda 

sense efecte amb la presentació i admissió a tràmit 
de l’Informe per manca de sostenibilitat davant la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta (sent important 
que el client sigui informat de la seva presentació i 
que la designació queda en suspens fins que no es 
dicti resolució al respecte). 

En el cas que l’ICAB i la Fiscalia siguin coincidents 
respecte de la conclusió de manca de sostenibilitat 
de la pretensió, la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta dictarà resolució denegant justícia gratuïta al 
ciutadà per aquest motiu.

És important destacar que la manca de sostenibilitat 
només es podrà plantejar en aquells supòsits en els 
quals la pretensió jurídica considerada inviable siguin 
respecte d’accions a instar. 

Per tant, no és possible plantejar la insostenibilitat de 
la pretensió en l’àmbit penal quan la defensa ho sigui 
per l’imputat, ni tampoc en qualsevol altra jurisdicció 
quan es tracti de la defensa de la part demandada. En 
aquest últim supòsit, només seria possible formular, si 
fos el cas, informe d’insostenibilitat en via de recurs. 

Hem de diferenciar, amb caràcter previ, entre la invia-
bilitat de la pretensió a exercitar i d’altres circumstàn-
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cies, com per exemple les difi cultats que pot plantejar 
l’exercici de la defensa, la previsió de que no prosperi 
l’assumpte, etc. En aquests casos, serà obligatori as-
sumir la defensa de l’assumpte encomanat. 

En canvi, la insostenibilitat de la pretensió s’haurà 
d’al·legar en aquells supòsits en els quals l’acció 
a plantejar resulta objectivament inviable (com per 
exemple davant l’existència de cosa jutjada, prescrip-
ció de l’acció, falta de legitimació, falta d’interès legí-
tim i supòsits similars). 

L’Informe d’Insostenibilitat per via de recurs, regulat 
a l’art. 35 de la LAJG, es preveu per aquells casos en 
què el lletrat designat consideri jurídicament inviable 
la formulació del recurs, desprès d’un pronunciament 
en primera instància, havent de comunicar al jutjat 
que estigui coneixent de l’assumpte la presentació de 
l’esmentat Informe davant la Comissió d’Assistència 
Juridica Gratuïta, a efectes de suspensió de terminis 
processals fi ns que el citat organisme dicti una resolu-
ció al respecte. En aquest cas, la insostenibilitat plan-
tejada i la resolució que dicti la CAJG ho serà només 
pel que fa al recurs que el client pretén interposar, ha-
vent de continuar vigent la designació del lletrat per a 
la resta d’actuacions professionals a realitzar fi ns a la 
fi nalització del procediment (execució, costes...). 

Per últim, s’ha de destacar que des del Servei 
d’Orientació Jurídica (SOJ) de l’ICAB, en aquells 
casos en què la pretensió jurídica exposada per 
l’usuari és manifestament insostenible o sense fo-
nament en base a dades objectives facilitades, es 
dictamina un Insostenible directe, tal com es pre-
veu a l’art. 15 de la Llei 1/96, d’Assistència Juridica 
Gratuïta, no efectuant-se en aquests casos designa-
ció provisional d’advocat, extrem que comunicarà al 
sol·licitant de justícia gratuïta en el termini de 5 dies, 
i traslladarà l’esmentada sol·licitud a la CAJG. 

S’ha de tenir en compte, no obstant això, que aques-
ta possibilitat està prevista legalment en forma molt 
limitada, sent que hi ha resolucions judicials que, 
malgrat el que indica l’art. 15 de la Llei d’assistència 
jurídica gratuïta, consideren que els col·legis d’advo-
cats únicament han de valorar la capacitat econòmi-
ca del ciutadà, corresponent als òrgans judicials el 
coneixement de les pretensions jurídiques. Aquestes 
resolucions i la limitació de la informació facilitada per 
l’usuari en un primer contacte amb el Servei aconse-
llen, per tant, prudència en fer ús d’aquest precepte, 

sent aconsellable que sigui l’advocat designat qui, de 
la informació recavada del client, de l’estudi en profun-
ditat de l’assumpte i de la documentació que aquest 
li facilita, pugui arribar a aquesta conclusió, havent de 
procedir -si fos aquest el cas- a efectuar l’esmentat 
tràmit per manca de sostenibilitat, tràmit aquest que 
disposa de més garanties que la negativa del col·legi a 
efectuar designació d’advocat. 

Malgrat tot, dels expedients de justícia gratuïta dicta-
minats per l’ICAB com desfavorables al reconeixement 
del dret a justícia gratuïta, un 0,99% ho han estat per 
considerar la pretensió totalment no sostenible. Pel 
que fa a la distribució dels 251 informes per manca 
de sostenibilitat formulats per lletrats adscrits al Torn 
d’Ofici de l’ICAB, es pot concloure que en la seva 
majoria la manca de sostenibilitat de la pretensió és 
ratificada per l’ICAB i per Fiscalia. (76,3%, dels ex-
pedients iniciats per aquesta causa i finalitzats amb 
informe de l’ICAB i de Fiscalia):

6. TRAMITACIÓ DE JUSTICIA GRATUITA 

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 tercer trimestre del 2016:
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APUNT DEL TRIMESTRE: ELS ARTS 27 I 
28 DE LA LLEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA 
GRATUÍTA: ELS SUPÒSITS DIFERENCIATS 
DE RENÚNCIA D’HONORARIS I DE LLIURE 
DESIGNACIÓ DE PROFESSIONALS 

L’article 6 de la Llei 1/96, de 10 de gener d’Assistèn-
cia Jurídica Gratuïta, preveu, en el catàleg de drets 
que implica el reconeixement d’aquest dret, el de 
la designació d’advocat defensor i procurador del 
tribunals, quan la seva intervenció sigui preceptiva, 
designació que, normalment, recau en advocat 
del Torn d’Ofici, si bé la Llei també regula altres 
supòsits.

En aquest sentit, l’exposició de motius, paràgraf 
quart, de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència 
Jurídica Gratuïta s’assenyala que s’ha de garantir 
sempre el dret dels interessats a la lliure designa-
ció d’advocat i procurador i, en el desenvolupament 
d’aquest principi, els arts. 27 i 28 del mateix cos 
legal preveuen  dues situacions.

Així, l’article 27 de la Llei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta indica la impossibilitat que puguin actuar si-
multàniament un advocat d’ofici i un procurador lliu-
rement triat, o al contrari, llevat que el professional 
de lliure designació, renunciï per escrit a percebre 
els seus honoraris o drets davant el titular del dret a 
l’assistència jurídica gratuïta i davant el Col·legi en 
què es trobi inscrit.

L’article 28 de la citada norma legal preveu la 
renúncia a la designació d’ambdós professionals, 
sense que això suposi la pèrdua de la resta de 
prestacions reconegudes en la concessió del dret 
d’assistència jurídica gratuïta, i contemplats al seu 
art. 6. 

En aquest supòsit, la tramitació de l’expedient pel 
reconeixement del dret a la justícia gratuïta impli-
carà que no es designarà cap dels dos professio-
nals, encara que siguin preceptius, en tant que 
el ciutadà sol·licitant ha fet renúncia a aquest 
nomenament.

Aquesta renúncia tindrà que ser expressament 
comunicada a la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta i als corresponents Col·legis 
Professionals. 

7.- ESTRANGERIA 

En el Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat 
(SAIER) que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per afa-
vorir la convivència en la diversitat, fomentar la intercul-
turalitat i potenciar la igualtat i la cohesió social, l’ICAB 
dóna suport jurídic als immigrants i estrangers que hi 
acudeixen. Durant el tercer trimestre del 2016 s’han atès 
un total de 740 consultes, de les quals en un 53,6% van 
fer referència a l’adquisició de la nacionalitat espanyola.

APUNT DEL TRIMESTRE: SERVEI D’ORIENT-
ACIÓ JURÍDICA EN EL CENTRE D’INTERNA-
MENT D’ESTRANGERS DE LA ZONA FRAN-
CA DE BARCELONA

REOBERTURA DEL SERVEI 
D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha reo-
bert el mes d’octubre el Servei d’Orientació Jurídica 
que presta en el centre d’internament d’estrangers de 
la Zona Franca de Barcelona (SOJCIE).

El servei neix amb el propòsit de proporcionar un pri-
mer consell orientador a les persones ingressades en 
el centre d’internament d’estrangers (CIE) de Barcelona 
que requereixen una orientació jurídica, amb la fi nalitat 
d’evitar-los una carència específi ca d’atenció i orienta-
ció a la que es poden veure sotmesos si no el reben 
derivada del seu internament en el centre. 

La labor que el SOJ està duent al CIE de Barcelona va ser 
recolzat pels congressistes assistents al XXVI Congrés 
sobre Dret d’Estrangeria i Asil, celebrat el mes de juny 
d’enguany a Burgos, on l’ACNUR va elogiar públicament 
el treball realitzat pel Servei en el centre d’internament. 
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CONVOCATS ELS 
PREMIS JURÍDICS 
DEL 2016
 
Es convoca l’edició 2016 dels premis “Memorial 
Degà Roda i Ventura” , “Feixó Carreras per a noves 
promocions” i “Memorial Pedro Martin García”.  

El termini de presentació dels treballs finalitza el 9 
de gener de 2017. 

El “Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2016” 
està destinat a guardonar els millors treballs que 
versin sobre col·legis professionals i l’exercici de 
les professions liberals, especialment l’advocacia, 
publicats en el territori de l’Estat espanyol i escrits 
en qualsevol de les llengües oficials d’aquest entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. L’edició 
d’enguany compta amb dues modalitats: (I) Premi 
al millor article, sèrie d’articles o reportatge de 
caràcter informatiu o divulgatiu publicat en prem-
sa escrita o digital, en publicacions periòdiques i 
regulars, dotat amb 1.500 euros, i (II) Premi a la 
millor monografia, assaig o article doctrinal publi-
cat, dotat amb 3.000 euros. Podran optar a aquest 
Premi, els llicenciats/des i graduats/des en Dret i 
els estudiants d’una Facultat de Dret.

El “Premi Feixó Carreras per a noves promocions 
2016” està destinat a ajudar a la realització d’un treball 
sobre un tema de Dret processal o organització judi-
cial. Podran optar al Premi, dotat amb 3.000 euros, els 
col·legiats i col·legiades de l’ICAB que hagin obtingut 
el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de 
la convocatòria o en els tres anteriors.

El “Premi Memorial Pedro Martín García 2016”, dotat 
amb 3.000 euros, està destinat a a guardonar un 
treball o article sobre Dret Processal Penal. Podran 
optar a aquest Premi els col·legiats i col·legiades 
de l’ICAB que reuneixin els requisits establers a les 
Bases del Premi.

Es convoca també el “Premi Jurídic Ferrer Eguizá-
bal 2016 sobre Dret administratiu (Edició ordinària i 

extraordinària)”,  el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 
Edició Extraordinària 2016 sobre Dret civil català” 
i el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraor-
dinària 2016 sobre el dret a la segona oportunitat 
de la persona física”.

En tots tres premis, als quals podran optar-hi els 
advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en 
Dret i estudiants de Dret, el termini de presentació 
dels treballs finalitza el 9 de gener de 2017.

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2016 
sobre Dret administratiu” té tres modalitats: 

(I) La modalitat A, que consta de dos premis de 
4.218 euros cadascun d’ells, està destinada a 
guardonar les dues millors monografies inèdites o 
publicades entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 
de desembre de 2016 que es presentin a concurs 
en matèria de Dret administratiu general o de la 
Generalitat de Catalunya. 

(II) La modalitat B, que consta de dos Premis de 
4.218 euros cadascun d’ells, està destinada a guar-
donar els dos millors projectes d’investigació pre-
sentats a concurs en matèria de Dret administratiu 
general o de la Generalitat de Catalunya. 

(III) La modalitat C (extraordinària), dotada amb 
3.206 euros euros, està destinada a guardonar 
el millor projecte d’investigació presentat a con-
curs sobre el tema “Eficàcia i aplicació de la Llei 
20/2013, de garantia de la unitat de mercat, des-
prés dels seus 3 primers anys de vigència”.

El “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició extraor-
dinària 2015 sobre Dret civil català”, dotat amb 
3.281 euros, està destinat a guardonar el millor 
projecte d’investigació presentat a concurs sobre 
el tema “Disseny de les figures del successòries 
del Dret civil català davant del sistema tributari”.

El “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraor-
dinària 2016 sobre un tema d’actualitat jurídica 
està dotat amb 3.206 euros i està destinat a guar-
donar el millor projecte d’investigació presentat a 
concurs en matèria del “Dret a la segona oportuni-
tat de la persona física”.

Trobareu les bases completes d’aquests premis a 
www.icab.cat.

DES DE LA JUNTA



ENTREVISTA A ISABEL GÓMEZ,  
ABOGADA VOLUNTARIA DEL PROYECTO  

‘EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS’

Isabel Gómez es abogada, presidenta de la sección de Extranjería del Colegio 
de Abogados de Alicante y vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección 

Internacional del CGAE. A finales de agosto viajó a Lesbos como voluntaria 
del programa ‘European Lawyers in Lesvos’, que ha impulsado el Consejo 
de Consejos de Abogados de Europa (CCBE) con la finalidad de ofrecer 
asesoramiento a los refugiados. Tras su experiencia nos cuenta el trabajo 

realizado y las necesidades de las personas que se encuentran en  
Grecia a la espera de tramitar su asilo en algún país europeo. 

Texto: Roser Ripoll 
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lado información y asesorado pero falta finalizarlos y 
esto ya no depende de mí ya que el trámite buro-
crático posterior a lo iniciado escapa de mi mano.

¿Cuáles son las principales  
necesidades de los refugiados?
La asistencia jurídica es un pilar básico y una garantía 
del procedimiento. Dada la cantidad de personas que 
hay en el Centro no se alcanza a todos.

Nos preguntan sobre los plazos y nos requieren que no 
se dilaten en el tiempo, que se cumplan en el tiempo 
legalmente estipulado, sea cual sea la respuesta para 
no generarles más desasosiego y desesperanza.

Fuera de ésto se requiere unas condiciones mínimas 
de habitabilidad ya que si bien es cierto que las insta-
laciones iniciales reúnen ciertas condiciones, la llegada 
continua de personas hace que las condiciones actu-
ales no sean las adecuadas.

Ha trabajado en este proyecto junto a otros  
abogados de otros países ¿Cuál era su labor?
He colaborado con abogados griegos con los cuales 
hemos mantenido entrevistas con la finalidad de unifi-
car criterios y colaborar lo máximo posible.

¿Los abogados/as voluntarios habéis tenido  
algún contacto con algún miembro del Gobierno 
griego o con otras instituciones u ONG? 
Con autoridades Estatales no. Con otras ONG e ins-
tituciones sí. Diariamente  hablábamos con ACNUR, 
Médicos del Mundo (MDM), Zainabiyya (Traductores), 
entre otras.

¿Su colaboración finaliza una vez de regreso a su 
ciudad o mantiene el contacto con este proyecto?
Me mantengo en contacto con los voluntarios que reto-
men los expedientes que inicié para así ir cerrándolos.
No obstante espero poder volver a tener la oportunidad 
de repetir la experiencia que he vivido.

¿Cómo conoció el proyecto  
‘European Lawyers in Lesvos’?
A través del Consejo General de la Abogacía Española.

¿Por qué decidió apuntarse a este proyecto?
Mi trabajo diario desde hace 20 años se centra en la 
atención a personas extranjeras y dentro de este co-
lectivo están los beneficiarios de protección internacio-
nal. Por ello y al conocer la situación de los mismos en 

Grecia  tenía la necesidad de acudir para poder ayudar 
en lo que fuera y así aportar mi pequeña ayuda a la 
situación. Lo cierto es que no me lo pensé y al conocer 
el proyecto me apunté. He tenido la suerte de poder 
colaborar y ver la situación de primera mano.

¿En qué ha consistido su  
participación en este programa? 
Mi participación se ha centrado en  asesorar legalmen-
te a las personas que están en el Centro de detención 
de Moria.

Se les informa de cuáles son sus derechos toda vez 
que la mayoría de las personas que están en el Centro 
de Moria desconocen sus derechos. También  les indi-
camos que opciones tienen y cuál es el procedimiento 
que se va a seguir.

Le asesoramos sobre las opciones de reunificación fa-
miliar con familiares en algún país de la Unión Europea.

Nos entrevistamos de manera individual con ellos y, si 
es necesario,  contamos con la colaboración de traduc-
tor. Comprobamos si cumplen alguno de los supuestos 
señalados, si es así les solicitamos que nos envíen la 
información necesaria para completar el expediente y así 
poder acortar plazos en el trámite legal.

¿Cómo valora su participación en el proyecto?
Mi participación ha sido intensa pero con muchas 
cosas pendientes aún, he iniciado trámites, recopi-

“La asistencia jurídica es un pilar básico 
y una garantía del procedimiento”



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORTIVA

També trobareu les diferents vies per posar-se  
en contacte amb la Fundació, com fer un donatiu  
i les campanyes que s’estan duent a terme per  
recaptar fons.

Així per exemple una de les campanyes que s’inicia 
properament és de la venda de panettones solidaris. 
Us avancem com són els nous models.  

VOLUNTARIS ICAB
La Fundació rep el suport del Grup de Voluntariat de 
l’ICAB. Per aquest motiu es vol reconèixer a la tren-
tena d’advocats i advocades que actualment col·labo-
ren amb la Fundació. Tots ells tindran un carnet que 
els acreditarà com a voluntaris. 

LA FUNDACIÓ DEGÀ IGNASI DE GISPERT,  
AL TEU COSTAT
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres, per 
qualsevol ajut que puguis necessitar. La Fundació pri-
vada degà Ignasi de Gispert, et respondrà.

Fundació Degà Ignasi de Gispert 
Centre de Formació. Carrer Mallorca, 281.  
08037 Barcelona 
Tel. 93 496 1880. Ext. 5052

LA FUNDACIÓ 
DEGÀ IGNASI 
DE GISPERT  
ESTRENA WEB
Properament la Fundació privada degà Ignasi de Gis-
pert tindrà pàgina web pròpia:  
www.fdignasidegispert.cat 

Aquesta pàgina s’ha creat per donar visibilitat a la 
tasca que es realitza des de la Fundació Ignasi de 
Gispert, que té com a objectiu prestar ajuda –de 
tot tipus- als advocats/des que es troben en una 
situació complicada, ja sigui per raó de malaltia o 
d’altres  circumstàncies. Així per exemple, la Funda-
ció ha comprat audifons, ha ajudat a pagar les obres 
d’habilitació d’habitatges a persones amb mobilitat 
reduïda, ofereix acompanyament al metge, entre 
altres activitats. 

A la pàgina web de la Fundació Degà Ignasi de 
Gispert trobaràs informació sobre la tasca que es 
realitza, sobre la documentació que han d’apor-
tar les persones que busquen ajuda, informacions 
d’interès, com per exemple les adreces dels Centre 
Socials per tal que l’usuari pugui identificar quin 
centre és més a prop de casa seva, informació 
sobre atenció a la Pobresa Energètica, el Bo Social, 
Tarifes socials d’aigua, entre altres. 



  Vol gaudir de 
“Dies SENSE impostos”?

segueix-nos a les nostres xarxes socials

  + INFORMACIÓ:
  Roger de Llúria, 108  |  T.  93 207  77  75 | www.altermutua.com
 08037 Barcelona | F. 93 207  11  85  | assessors@altermutua.com 
 

 Faci la seva aportació a Jubilació abans del 30/12 i ratlli  
 “Dies SENSE impostos”.

Alter Mútua, des de 1840 garantint el futur de la Advocacia. 
* L’expressió ‘NOMBRE DE DIES SENSE IMPOSTOS’ equival a l’Estalvi Fiscal que generaria una determinada Aportació Extraordinària per a la Jubilació  
 feta abans de 30/12/2016 segons la normativa del IRPF 2016 per Mutualitats Professionals.



SERVEI DEL MES

SERVEI DE  
VIDEOCON-
FERÈNCIES 
AMB CENTRES  
PENITENCIARIS

L’ICAB,  conjuntament amb la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris, posa al vostre servei la possibilitat de  man-
tenir entrevista amb els nostres clients interns en centres 
penitenciaris a través del sistema de videoconferència. 

Aplicant les noves tecnologies de la informació i comu-
nicació a la creació i millora dels Serveis professionals 
que oferim  als nostres col·legiats, va néixer  el Servei 
de videoconferència amb centres penitenciaris,  pioner  
a Catalunya i a la resta de  l’Estat.

Un servei que evita el desplaçament al centre peni-
tenciari, estalviant  temps,  i que  permet incrementar 
les possibilitats de comunicar  i informar als nostres  
clients interns en centres penitenciaris, en un exercici, 
també, de responsabilitat social.

Està garantida la seguretat  i  
confidencialitat d’aquesta comunicació? 
El protocol signat entre l’ ICAB i la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris indica  que, de conformitat amb 
la normativa vigent, les Comunicacions de l’ intern amb 
l’advocat s’han de fer en departaments apropiats i en 
condicions en que s’asseguri la confidencialitat de la 
comunicació.  

Abans de la posada en funcionament del Servei s’ha 
portat a terme estudi per garantir  la seguretat de la 
comunicació en forma de videoconferència. El sistema 

ha esta revisat i validat pel Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya.

El  control que es porta per part de l’ ICAB i del centre 
penitenciari  no difereix de l’actual respecte de les co-
municacions presencials, i ho és als  únics efectes del 
que preveu l’art. 48 del Reglament Penitenciari: com-
provació de que l’advocat consta designat  en procedi-
ment judicial o ha estat cridat per l’intern, i constatació 
de que s’ha portat a terme  la comunicació.

En quins centres penitenciaris està  
disponible el servei de videoconferències? 
La prova pilot amb la que es va iniciar el Servei s’ha fet 
amb el Centre Penitenciari de Quatre Camins.

Convençuts de que el sistema de videoconferències és 
positiu  per l’advocat i pels interns en centres peniten-
ciaris,  estem estudiant, conjuntament amb la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, l’ampliació del Servei 
a altres centres, per donar cobertura a tots ells.

Videoconferències amb les presons. 
Servei gratuït per a col.legiats 
Tenir una videoconferència amb un intern és tan fàcil 
com en el format presencial però t’estalviaràs molt de 
temps i desplaçaments. 

- Cal obtenir un passi de presó, igual que en una visita 
presencial.  

- Cal demanar cita per a la videoconferència amb una 
antelació mínima de 5 dies.

La data prevista per a la comunicació hauràs de des-
plaçar-te a l’ICAB (Servei d’Atenció al Col·legiat), on es 
procedirà a la connexió telemàtica segura amb el cen-
tre penitenciari per tal que puguis mantenir l’entrevista 
reservada amb el teu client.

NOTA: Si busques “Presó” al web de l’ICAB a la cerca 
de tràmits i serveis dins de solucions professionals, 
trobaràs tots dos tràmits.

Línia directa amb el teu client!

Totalment confidencial, ràpid, fàcil i, a més, gratuït!

Es podrà activar la reserva d’hora directament on-line 
des del web ICAB o presencialment al SAC (dilluns a 
dijous: 9:00 a 20:00h;divendres de 9:00 a 15:00h).

Les noves tecnologies al servei  
dels advocats i advocades.
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte Expansió

Plus PRO

T’abonem el 10%

de la teva quota de col·legiat*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 1% 3% TAE
comissions de devolució en els principals rebuts de remuneració
d’administració i domiciliats i sobre les compres amb

en compte sobre els 10.000 primers
manteniment. targeta de crèdit en comerços

euros, en cas de tenir saldos en
d’alimentació.(1)

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.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una 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). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 26

de setembre de 2016.

*Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.

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. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses 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. 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. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.

2. 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 té 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 té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a

cada cotitular. No es remuneren 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 PRO, la liquidació es fa 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.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de

menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons

Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment

pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.



ENTREVISTA A ALFREDO MOLANO BRAVO,  
SOCIÓLOGO, PERIODISTA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

DE PAZ DEL GOBIERNO DE ERNESTO SAMPER



¿Qué papel ha tenido usted  
en el proceso de paz de Colombia?
Fui miembro de la Comisión de Paz del gobierno de 
Ernesto Samper (1994-1998). Como columnista del 
diario El Espectador mi trabajo se ha orientado a tratar 
de mostrarle al país ciertas realidades que la “verdad 
oficial” esconde o falsifica. Creo así, haber contribuido a 
un acercamiento entre las partes en conflicto. Mis artí-
culos muestran la dureza y la brutalidad de la guerra que 
hemos sufrido desde 1948. He tratado de ahondar en 
los vínculos entre el conflicto armado y las luchas cam-
pesinas por la tierra y en particular sobre el tema de los 
cultivos ilícitos como la coca, la marihuana y la amapola. 
Mis trabajos han sido divulgados como historias testimo-
niales de los múltiples actores de la guerra. Son historias 
de vida escritas en primera persona del singular.

¿Cuál era el mensaje común  
de los testimonios entrevistados?
La parte más intensa y el común denominador es la 
confesión dolorosa de que todos los protagonistas de la 
violencia han sido arrastrados por ella contra su volun-
tad. Digamos que no hay un propósito deliberado en 
hacer la guerra, sino que la guerra los ha envuelto y los 
ha lanzado a las aguas de un río turbulento. En relación 
con la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP), he llegado a tres conclusiones 
generales sobre las causas de su aparición y su desar-

rollo: la primera, el conflicto agrario que desde los años 
20 agita las zonas rurales. Es el problema de la tierra. 
En Colombia la concentración de la tierra es altísima, el 
86% de la superficie pertenece al 1% y esas cifras se 
ven agravadas en los últimos años. La segunda es la ex-
clusión política de un gran sector de la población a la que 
se le impide participar en la conducción del Estado. En 
Colombia la oposición carece de plenas garantías electo-
rales. La tercera ha sido la intervención norteamericana 
en aras de la defensa hemisférica contra el comunismo 
internacional.

¿Cuál fue su función como consejero  
de la paz en el período de Samper?
La Consejería de Paz del presidente Samper era un 
grupo de profesionales que trató por todos los medios 
acercar a las FARC y al Gobierno a la mesa de negoci-
ación. Heredamos dos estruendosos fracasos de los 
gobiernos anteriores y la posibilidad de un acercamien-
to no era fácil; la violencia comprometía a medio país, 
las masacres de paramilitares y la toma de pueblos 
por parte de la guerrilla eran el pan de cada día. Tanto 
las FARC como el Ejército Nacional eran reacios a todo 
acercamiento que, por lo demás, consideraban una con-
cesión. Por su parte, el Gobierno era muy débil debido a 
las acusaciones hechas por el Partido Conservador sobre 
fondos puestos por el narcotráfico para la financiación 
de la campaña presidencial revelando documentos muy 

Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia con la ilusión 
de aprender una ciencia que le permitiera conocer los fenómenos sociales. 

Ha dedicado su vida a los estudios culturales, preocupándose esencialmente 
por el desentrañamiento de los orígenes y desarrollos de realidades sociales 

colombianas, en especial de aquellas que tienen su origen en minorías. Tras estos 
trabajos confiesa que la verdad se la han explicado más los campesinos que los 
académicos. Esos testimonios son los protagonistas de muchas de sus obras y 

artículos periodísticos. Su gran sueño: la paz en Colombia.

“El no no ha sido un 
voto contra la paz”

Texto: Roser Ripoll  Fotografía: Albert Muñoz
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oscuros publicados por la CIA. En ese ambiente, todo 
intento de arreglo era impedido por los militares que 
agitaban los sables.

¿Qué significa para el pueblo colombiano que se 
haya llegado a un acuerdo de paz entre el Gobierno 
y las FARC?
He concluido que la violencia en Colombia comenzó el 9 
de abril del año 1948, cuando mataron a un líder liberal 
muy acatado por el pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, quien 
había desarrollado un fuerte discurso contra lo que llamó 
“las oligarquías o el país político” y prometía al pueblo 
un sistema democrático y una recomposición moral. 
Lo asesinaron y ahí comenzó la violencia, que tiene 
dos grandes períodos. El primero, a partir de esta fecha 
hasta 1960 y otro que comenzó con un gran operativo 
militar contra la resistencia campesina armada en 1964. 
Los gobiernos conservadores de 1946 a 1953 –fascistas 
en realidad– armaron a sus clientelas electorales contra 

campesinos liberales que seguían a Gaitán y pedían una 
reforma agraria. La segunda ola de violencia comenzó 
con el despliegue de una estrategia represiva contra 
los movimientos campesinos nacida en la Guerra Fría a 
partir del triunfo de la Revolución cubana. En Colombia 
las élites liberal y conservadora acordaron el Frente Na-
cional, un sistema de gobierno muy parecido a lo que en 
España se conoció como El Turno, a finales del siglo XIX, 
y que consistió en monopolizar constitucionalmente el 
poder por parte de los dos partidos históricos.

¿Cuál cree que ha sido el éxito para que se hayan podido 
llevar a cabo las negociaciones del 2012 hasta el 2016?
En primer lugar, que han participado los militares tanto 
activos como en retiro. Han tenido un papel muy desta-
cado en la negociación. En segundo lugar, el contexto 
internacional fue muy favorable tanto en América Latina 
como el hecho de estar un demócrata como Obama 
gobernando EE. UU. Tercero, haber desarrollado las ne-
gociaciones con cautela y confidencialidad fuera del país. 
En este sentido, Cuba y Venezuela han cumplido una 
función extraordinaria. Durante dos años las FARC y el 

gobierno de Santos se reunieron sin que nadie lo supiera 
y acordaron unas reglas que fueron cumplidas a cabali-
dad. La principal: nada está acordado hasta que todo este 
acordado.  Un gran acierto fue el permitir que las víctimas 
participaran como actor principal en los acuerdos y que la 
negociación girara en torno a ellas y la justicia implicara 
a todos los victimarios y cómplices tanto de la guerrilla 
como del Estado. Un logro basado en el reconocimiento 
de la guerrilla como actor beligerante.

¿Qué comporta el acuerdo para las partes?
Un acuerdo sobre la cuestión agraria tendiente a demo-
cratizar la propiedad y erradicar los cultivos ilícitos; un 
acuerdo sobre transformación de la guerrilla en partido 
político, que es la meta del proceso, y, por último –sien-
do el corazón del arreglo–, la adopción de la justicia tran-
sicional que permitió la creación de un Acuerdo Especial 
con carácter de tratado internacional.

El tribunal especial actuará sobre las dos partes en con-
flicto examinando responsabilidades penales tanto de 
la guerrilla como de la fuerza pública. Quien confiese la 
verdad tendrá penas no mayores de ocho años. Pero los 
condenados no van a cumplir cárcel en recinto cerrado 
porque eso sería considerar a los guerrilleros delincuen-
tes comunes. Su delito central es la rebeldía y la rebeldía 
tiene conexidades con los cultivos ilícitos y con la re-
tención de personas. Hay que decir claramente que las 
FARC no son un cártel de exportación de cocaína, como 
lo proclama el expresidente Uribe.

¿Qué penas establece el acuerdo?
Para quienes confiesen la verdad hay sanciones –que no 
penas– que pueden ser de ocho años, pagadas extramu-
ros. Para los que no confiesen y sean encontraos culpa-
bles, las penas pueden ser de hasta 20 años

¿El acuerdo favorece la democracia?
Las FARC se convertirán en un partido político. Ya han 
hecho una consulta con sus miembros, con sus bases 

“Las FARC y el Gobierno hubieran 
cumplido el acuerdo”
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la mujer, del homosexual del travesti, del transgénero y 
sobre todo, contra la adopción de hijos por parte de una 
pareja homosexual. Hay que decir que en los acuerdos 
no hay una sola palabra sobre el tema. La extrema de-
recha no quiere ser juzgada por el tribunal; los terrate-
nientes no quieren que la tierra sea democratizada y se 
adopte un sistema tributario que por fin obligue a los 
terratenientes a pagar impuestos 

¿Cree que las FARC y el Gobierno habrían cumplido 
el acuerdo?
Absolutamente. Las FARC y el Ejército han cumplido 
rigurosamente en cese bilateral del fuego. Más aún, 
repetidamente las FARC han dicho que pase lo que pase 
con el resultado del plebiscito, no volverán a la guerra. 
Desde el momento en que las FARC acordaron un cese al 
fuego el último año y medio no ha habido muertes en las 
zonas donde tienen presencia. Los últimos dos años han 
sido los que menos violencia ha habido en el país desde 
cuando se acordó el cese bilateral. No ha habido ni un 
solo muerto, así que hay que creer a las dos partes están 
en serio y creo también el hecho de que las guerrillas, las 
FARC, hayan decidido erradicar los cultivos ilícitos y parti-
cipar en nuevos cultivos legales. Estos son síntomas de 
buena fe y de cumplimiento del acuerdo. Personalmente 
conozco a muchos de los comandantes de las FARC y co-
nocí a Manuel Marulanda, y eran hombres muy de palabra 
con sus decisiones, una cosa firmada, una cosa hablada 
formalmente, es una misión cumplida. Es difícil que la 
gente lo crea porque las imágenes, la propaganda han 
sido tan manipuladas a través de 50 años, es difícil.

¿Qué camino tiene que recorrer ahora su país?  
¿Hay una segunda oportunidad para este acuerdo?
El Gobierno está haciendo consultas sobre propuestas 
de modificación del acuerdo tanto entre las fuerzas del 
NO como entre las fuerzas del SÍ, es decir, en todos los 
sectores representativos de la opinión política, excluyendo, 
claro está, a la altísima abstención electoral del 68% del 
censo electoral. De allí saldrá un conjunto de propuestas 
que se llevarán a la mesa de negociaciones de La Habana, 
que está esperándolas. Creo que hay varias líneas rojas 
por parte de la mesa. Compuesta tanto por las FARC como 
por el Gobierno y por la gran mayoría de los votantes por 
el SÍ: la justicia transicional. En otros puntos puede haber 
modificaciones negociadas. Pero el corazón del acuerdo no 
podrá ser modificado. En ese sentido, la decisión queda en 
manos de Santos, que tiene la obligación constitucional de 
hacer la paz (Artículo 22 de la Constitución Nacional: La paz 
es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento) y 
de conservar el orden público

políticas y han decidido convertirse en un partido político 
de alcance nacional; tendrán unas circunscripciones 
electorales especiales durante dos períodos para que 
ellos puedan ‘estrenarse’ políticamente. Van a ser fuer-
zas civiles muy custodiadas por el Estado para evitar una 
matanza como la que sucedió en los años 1985-1987 en 
la que fueron asesinados 5.000 miembros de la Unión 
Patriótica, un partido nacido de las FARC.

 
¿Qué suponen las negociaciones para los familiares 
de las víctimas desaparecidas?
La mayoría de las víctimas aspiran a conocer la verdad y 
ese es el centro de la filosofía del Tribunal Especial, que, 
hay que añadir, ha sido respaldado por la Corte Penal 
internacional.

¿A cuánto puede ascender el número de víctimas 
englobando desapariciones, asesinatos…?
Según los cálculos de investigaciones académicas de 
toda confiabilidad, entre 1946 y 1960 pudo haber entre 
250.000 y 300.000 asesinatos por razones políticas. 
En la segunda época, entre 1985 y hoy, la Comisión de 
Memoria Histórica ha contabilizado 260.000 asesinatos. 
A estas cifras hay que sumar 25.000 desapariciones 
forzadas, seis millones de desplazados de sus tierras y 
ocho millones de víctimas de guerra. El SÍ respalda unos 
acuerdos que deben ser cumplidos porque fueron firma-
dos entre la insurgencia y el Estado colombiano. El NO 
no acepta la justicia transicional para juzgar a la guerrilla, 
pero sí, de alguna manera, para juzgar a los militares in-
cursos en crímenes atroces y crímenes de guerra. Esto 
quiere decir, de hecho, que los comandantes guerrilleros 
no puedan participar en elecciones.

¿Cómo se siente usted y su país ante la victoria del 
NO al acuerdo de Paz en Colombia?
Estamos en un callejón sin salida. Las tres fuerzas. Go-
bierno, extrema derecha y FARC –parecen enrocadas, 
cada una está en su trinchera–. A ese NO contribuyeron 
muchas causas: muchos votaron contra Santos e inclusi-
ve contra el “establecimiento” por haberse identificado 
el acuerdo de La Habana con la obra de gobierno. En 
este sentido no fue un voto contra la paz. La campaña 
de Uribe estuvo hecha con mentiras e imágenes, sin 
discurso. El mismo director de la campaña lo confesó 
públicamente. Reapareció un factor que se creía desapa-
recido: la fuerza de la Iglesia católica que indujo el No y, 
que asociada a las iglesias cristianas y evangélicas, reac-
cionó contra lo que se ha llamado la ideología de género, 
que propende por el reconocimiento de los derechos de 
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¿Cuáles han sido sus objetivos al frente de la  
Confederación Española de Abogados Jóvenes? 
Nuestro objetivo estaba muy claro desde el princi-
pio. Queríamos que CEAJ llegase a ser uno de los 
principales referentes en el mundo jurídico. Hasta 
hace unos años, la Confederación estaba fuertemen-
te vinculada a las acciones del Consejo General de 
la Abogacía, y si bien seguimos sirviendo de apoyo 
y complemento a todas las iniciativas que surgen de 
la abogacía institucional -nacional y local- de la que 
somos parte, creíamos necesario dotar de identidad 
propia a las actividades que partían de la abogacía 
joven y abrirnos a la sociedad generando vínculos tam-
bién con otros profesionales.  
 
 
¿Cuáles son los problemas sociales  
que más preocupan a la abogacía joven? 
Los problemas son semejantes a los de cualquier 
profesional que comienza su andadura laboral: las 
dificultades de acceder a un puesto adecuado a su 
formación y/o aspiraciones. Si la elección es la de un 
trabajo por cuenta ajena, está claro que el paro acucia 
a esta profesión como a cualquiera; quizás más pues 
existe la conciencia de que durante un periodo de 
tiempo, el abogado que empieza ha de trabajar gratis 
para aprender, si bien desgraciadamente ello da lugar a 

situaciones extremas en los que los meses sin cobrar 
se alargan durante años. Por otro lado, si la elección 
es la de un trabajo por cuenta propia, está claro que la 
competencia es feroz. Hasta ‘Google’ asesora, pues 
no hay casi ninguna pregunta a la que no encuentres 
respuesta en la red. 

¿Qué demandas tienen los abogados  
jóvenes adscritos al turno de oficio? 
No es tanto un reconocimiento cuantitativo como cua-
litativo. Me explicaré. Evidentemente, los compañeros 
quieren que se remunere su trabajo en función de la 
labor efectivamente desempeñada debiéndose para 
ello actualizar los baremos para adecuarlos a la realidad 
del servicio; y además, sería de justicia que no existie-
sen semejantes diferencias retributivas entre las Comu-
nidades Autónomas y que los pagos se realizasen sin 
demoras que pueden llegar hasta un año como ha sido 
el caso de Aragón, salvo error, la Comunidad más cas-
tigada a este respecto. Pero más que todo lo anterior 
-que también- llevamos varios años en los que se ha, 
literalmente, maltratado a los compañeros que de una 
manera tan altruista desempeñan esa -más que trabajo- 
función social. Es necesario un reconocimiento expreso 
al esfuerzo desplegado por Colegios y compañeros 
para garantizar que cualquier persona, a cualquier hora, 

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, ejerce como abogada desde el año 2005. Es miembro desde 2012 de 
la Junta Directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza y desde 
diciembre de 2014  es presidenta de la Confederación Española de Abogados 

Jóvenes, así como Consejera del Consejo General de la Abogacía Española. Es 
también miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios 

de Aragón. En su tiempo libre le gusta pintar acuarela, tocar la guitarra, leer, 
patinar sobre hielo y hacer senderismo, entre otras muchas actividades.   

“La Confederación Española de 
Abogados Jóvenes ha ganado 

reconocimiento del sector 
jurídico y de los compañeros” 

Texto: Roser Ripoll  Fotografía: Alberto Carrasco
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cualquier día de la semana tenga una defensa justa y 
acceda a la justicia en condiciones de igualdad.  

¿Los abogados jóvenes están preparados  
para afrontar una sociedad globalizada,  
con conflictos internacionales?
Cada vez existe una mayor conciencia social de glo-
balidad y, por tanto, de la necesidad de eliminar unas 
barreras que hoy por hoy, gracias a las nuevas tec-
nologías, se han superado en nuestras interrelacio-
nes personales ¿Por qué no en las profesionales? El 
mercado es global y un abogado puede realizar su 
trabajo desde cualquier sitio con su ordenador portátil 
o equivalente. 

Parecería pues ilógico que los más jóvenes, por ende 
nativos digitales, no aprovechasen estas oportunidades 
profesionales ilimitadas geográficamente hablando aun-

que ello conlleve el estudio de una materia (el derecho 
internacional) que hasta hace poco parecía relegada a un 
segundo plano en comparación con otras disciplinas. 

¿Cómo afrontan la europeización de la justicia? 
¿Los abogados reciben la suficiente  
formación para afrontar estos cambios?
Fenómenos como las cláusulas suelo han abierto los 
ojos de forma generalizada a nuestro sector que ha 
tomado conciencia de que Europa puede tener “algo” 
que decidir en nuestros litigios nacionales. Hasta hace 
unos años nos limitábamos a aplicar normativa nacional 
y a acudir a nuestros Tribunales, sin más. Es evidente 
que procedimientos como el citado nos han empujado 
a tener una visión más completa y global del derecho 
aunque está claro que tenemos que incrementar la for-
mación en ese sentido más europeísta. 

¿Qué puede hacer la abogacía joven para ayudar a 
los refugiados que llegan a Europa para salvar sus 
vidas y en busca de una segunda oportunidad?  
Me consta que muchos compañeros se dieron de alta 
en la base de datos que puso en marcha el Consejo Ge- 

neral de la Abogacía para asistir a víctimas del conflicto. 
No obstante, somos conscientes de que eso no es sufi-
ciente por lo que continuamente se trabaja en campañas 
de concienciación y acciones como la queja que, con 
otras asociaciones, se presentó ante el Defensor del 
Pueblo Europeo como consecuencia del acuerdo UE-Tur-
quía que claramente vulneraba diversas Directivas eu-
ropeas y que ha promovido que por dicha institución se 
haya abierto una investigación al respecto. Son granitos 
de arena, pero muchos granitos hacen granero. 

¿Qué opinión tiene la CEAJ en relación a las  
negociaciones que mantiene Europa con Estados 
Unidos en relación a los tratados TTIP y TISA?
Personalmente comparto el temor que vuestro deca-
no, Oriol Rusca, tantas veces ha manifestado públi-
camente. Entiendo que los tiempos cambian y con 
ellos los modelos de negocio (un despacho también 

es un negocio) pero nuestra profesión no puede/debe 
simplificarse hasta convertirse en una prestación de 
servicios puramente mercantilista por la propia natura-
leza de los servicios que prestamos y de los intereses 
que gestionamos y estos acuerdos desde luego nos 
dirigen a eso. 

Las nuevas tecnologías son una vía para tener una 
justicia del siglo XXI, ¿Cómo están respondiendo 
los abogados jóvenes al uso de LEXNET?
Depende de la Comunidad pero siguen existiendo 
muchas críticas por el funcionamiento irregular del 
sistema. Sería raro encontrar un compañero que no 
abogase en estos tiempos por cualquier paso que nos 
lleve hacia el objetivo final, el expediente electrónico. 
Ahora bien, esos pasos previos han de ser garantistas 
de seguridad jurídica y hoy por hoy, aún queda mucho 
trabajo por hacer. 

El máster de acceso a la profesión cumple las  
expectativas de enseñar la profesión de abogado 
¿Se debería modificar alguna cosa en relación  
al máster de acceso o al examen de acceso?

“CEAJ siempre ha reivindicado que su  
presidente tenga voto en el CGAE” 
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la formación que necesitan los compañeros durante 
sus primeros años de ejercicio difiere de aquella más 
especializada de la que se suelen ocupar las respec-
tivas comisiones de formación de los ICA. Las AJAS 
deben suplir esa carencia organizando cursos y jorna-
das orientadas a las preocupaciones y necesidades de 
aquellos que comienzan. 

La segunda función tan importante como aquella, es 
la de integración; integración en los colegios puesto 
que pueden ayudar a que perciban las sedes colegi-
ales como su “casa” sin la reticencia lógica del que 
está empezando. E integración con los compañeros. 
Cuando comienzas sueles tener pocos compañeros a 
los que consultar dudas o incluso con los que com-
partir las dificultades del día a día. La AJA es el seno 
ideal para encontrar ese “abrigo” tan necesario en una 
profesión tan individualista como la nuestra.

Me consta que el Grupo de la Abogacía Joven de Bar-
celona se presenta muy activo en ambas vertientes y 
que el ICAB apoya de manera particular el trabajo que 
realizan dentro del colegio los más jóvenes. 

¿Qué importancia dan en la  
CEAJ a la formación continuada? 
Absoluta. Tanto es así que, además de los cursos y 
jornadas que se vienen realizando en las sedes cole-
giales y las ofertas especiales para agrupados que se 
han negociados con empresas formativas de recono-
cido prestigio, la última propuesta de CEAJ ha sido 
abrir un canal de formación online gratuito y accesible 
a todos los compañeros donde abogados jóvenes de 
toda España ofrecen su visión profesional sobre un 
tema muy concreto mediante píldoras formativas de 
escasamente 3 minutos. 

¿Qué valoración hace de su  
mandato al frente de la CEAJ?
No me corresponde a mí hacer balance del trabajo de 
esta ejecutiva. No obstante, desde mí siempre sub-
jetiva perspectiva, y aunque queda mucho por hacer 
y hay cosas que se podrían mejorar, la valoración es 
muy positiva. CEAJ ha ganado peso específico en el 
sector jurídico y el reconocimiento institucional y de 
los compañeros. 

Y ello ha sido gracias al trabajo bien hecho y al esfuerzo 
de la Comisión Ejecutiva de CEAJ y de las AJA locales 
que cada vez se hacen más presentes y necesarias por 
útiles en el día a día de las instituciones colegiales. 

Desde CEAJ se está haciendo un esfuerzo excep-
cional en recabar la opinión de estudiantes de toda 
España que están cursando el Máster de Acceso con 
el objeto de mejorar el sistema. Somos conscientes 
de que Europa imponía la necesidad de implantar un 
procedimiento de control en el acceso a nuestra pro-
fesión pero quizás no esté cumpliendo con las expec-
tativas que se esperaban a corto/medio plazo. 

La crítica más generalizada es que el máster sigue 
teniendo un carácter eminentemente teórico y que 
el examen no garantiza que los compañeros estén 
preparados para ejercer la profesión a pesar del es-
fuerzo extra (temporal y económico) que cursar estos 
estudios les supone. Está claro que es necesaria una 
autocrítica y una seria reflexión.

 
¿Cómo afecta la Ley que regula las relaciones labo-
rales de carácter especial a los abogados jóvenes? 
Hoy por hoy, poca cosa ha mejorado. Siguen existi-
endo los mismos problemas que antaño. Los princi-
pales: largos periodos de prácticas no remuneradas; 
y compañeros que trabajan por cuenta ajena y a 
los que, sin embargo, se les impone ejercer como 
autónomo. Problemas de muy difícil solución pues 
exigirían reescribir conceptos que se asumen como 
correctos en sí mismos y que sin embargo vulneran 
la regulación laboral.

 
¿Cómo valora su participación en los Plenos del 
Consejo General de la Abogacía Española como  
representante de la Abogacía Joven?  
¿Hay algo que desearía cambiar? 
Es un privilegio poder asistir a los Plenos del Consejo 
y a cada una de las Comisiones de trabajo, máxime 
cuando siempre se recaba nuestra opinión como 
colectivo capaz de generar conciencias. Ser conoce-
dor de primera mano de cuanto ocurre en nuestra 
profesión y participar activamente en la mayoría de 
las tomas de decisión es un gran logro de anteriores 
ejecutivas. No obstante, siempre se ha reivindicado 
que el presidente de CEAJ no solo tenga voz en el 
Pleno, sino también voto y en ese sentido seguire-
mos trabajando.

¿Qué papel desempeñar las Agrupaciones  
Jóvenes de Abogados (AJA) en cada Colegio?  
¿Alguna cosa a destacar en relación al ICAB?
Las Agrupaciones tienen, entre otras muchas, dos fun-
ciones principales: formar e integrar.  Es evidente que 



A quests processos poden comprendre 
mecanismes judicials i no judicials, amb 
diferents nivells de participació interna-
cional (fins i tot cap) i enjudiciaments 
individuals, reparacions, recerca de la 

veritat, reformes institucionals, verificació d’antece-
dents o una combinació d’aquests.

La justícia transicional s’ha aplicat en les societats 
que pateixen o han patit conflictes en la història con-
temporània. S’anomena de transició perquè s’aplica 
a Estats que es troben en fase de superació d’un 
període de violència en el qual s’han comès greus 
violacions dels drets humans i que busquen la pau i 
la reconciliació nacional.

Colòmbia està vivint ara, després de 52 anys de con-
flicte intern entre Forces de l’Estat i Forces Armades 
Revolucionàries - FARC- , el seu particular procés de 
justícia transicional.

El continent americà ha estat objecte i subjecte de 
múltiples conflictes armats. Xile, Argentina, El Sal-
vador, Nicaragua, Perú o Guatemala,  són Estats que 
han patit conflictes i han superat amb més o menys 
èxit processos transicionals de justícia i pau.

Arribat el moment d’un procés transicional a Colòm-
bia, els acords de pau signats el 26 de setembre 
de 2016, han gaudit del beneplàcit internacional: 
des del Secretari General de l’ONU, Ban Ki-moon 

fins a la fiscal de la Cort Penal Internacional de 
l’Haia, Fatou Bensouda - que ha estat molt aten-
ta als acords per evitar el mínim indici d’impuni-
tat -. No és una qüestió menor que els experts 
internacionals coincideixin en què és el millor 
acord de justícia transicional que s’ha fet fins ara 
en la història i en aquesta afirmació, precisament 
es basava la campanya del SÍ a plebiscit que con-
firmaria l’acord de pau.

D’altra banda, els partidaris del NO a l’acord centra-
ven el seu argument en la suposada impunitat dels 
victimaris.

És cert que, històricament, les lleis d’amnistia a 
l’Amèrica Llatina s’han identificat més amb el con-
cepte d’impunitat que amb el de reconciliació. Tal és 
el cas de Xile amb la autoamnistia promulgada per la 
dictadura de Pinochet el 1978, o la Llei de Punt Final 
de 1986, o la Llei d’Obediència Deguda del 1987 de 
l’Argentina, en les quals les forces armades argenti-
nes van promulgar la seva pròpia autoamnistía. En la 
mateixa línia, el 1985, El Salvador va adoptar una am-
nistia en virtut dels Acords de Esquípulas II, els quals 
consistien en pactes entre els governs centreameri-
cans per decretar amnisties àmplies i incondicionals. 
Però no és menys cert, que la Cort Interamericana 
de Dret Humans ha posat límits a la impunitat en 
la mesura que ha declarat que “Les lleis d’amnistia 
condueixen a la indefensió de les víctimes i a la per-
petuació de la impunitat, pel que són manifestament 

LA JUSTÍCIA TRANSICIONAL EN  
ELS ACORDS DE PAU DE COLÒMBIA
En el marc de les Nacions Unides, el concepte de la justícia de 
transició comprèn la totalitat dels processos i mecanismes relacionats 
amb els esforços d’una societat per reconciliar-se amb una herència 
de violacions greus comeses en el passat, a fi d’assegurar la 
responsabilització, l’administració de justícia i la reconciliació. 

Erika Torregrossa Acuña
Col·legiada núm. 29.500
Vicepresidenta de la Comissió de Justícia 
Penal Internacional de l’ICAB
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incompatibles amb la lletra i l’esperit de la Convenció 
Americana”.

El que és irrefutable, és que no hi ha experiència 
perfecta en l’àmbit del Dret Internacional. Tots els 
processos de pau, començant pel tancament de la 
Segona Guerra Mundial, van passar per concessions; 
el més important, va ser i  continua sent, definir allò 
que és irrenunciable.

A l’inici de les negociacions de Pau a l’Havana, es va 
arribar a plantejar el perdó absolut com a única ma-
nera de garantir la pau. Òbviament, el marc del dret 
internacional no ho permet.

En tot cas, en l’Havana, es va acordar que no seran 
objecte d’amnistia ni d’indult (ni de beneficis equi-
valents) els delictes de lesa humanitat, el genocidi, 
els greus crims de guerra, la presa d’ostatges o una 
altra privació greu de la llibertat com ara el segrest 
de civils, la tortura, les execucions extrajudicials, la 
desaparició forçada, violacions i altres formes de 
violència sexual, el desplaçament forçat, a més del 
reclutament de menors,  d’acord amb el que esta-
bleix l’Estatut de Roma.  A més a més, una llei d’am-

nistia determinarà de 
manera específica les 
conductes tipifica-
des en la legislació 
nacional que no seran 
amnistiables.

En el procés final es 
va acordar: primer, 
acabar amb el conflic-
te armat i en segon 
pla, una fase poste-
rior de construcció de 
pau que comprèn un 
sistema integral de 

Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició – els quatre 
pilars de la Justícia Transicional - el que representa 
evolucionar d’una justícia retributiva (culpa-càstig) a 
una justícia restaurativa (penediment-reparació).

Es preveu un complet sistema compost per dife-
rents mecanismes. Judicials, com ara la Jurisdicció 
Especial per la Pau (JEP), que busca satisfer el dret 
de les víctimes a la justícia, lluitar contra la impu-
nitat, complir amb el deure de l’Estat d’investigar, 
jutjar i sancionar, amb fins a 20 anys de privació 
de llibertat, i adoptar decisions que atorguin plena 
seguretat jurídica als que participin en els mecanis-

L’ACORD INCLOU 
UN COMPLET 
SISTEMA 
COMPOST PER 
DIFERENTS 
MECANISMES, 
JUDICIALS I 
EXTRAJUDICIALS

mes del sistema. Sense contribució a la veritat i a 
la reparació de les víctimes, no hi haurà tractament 
penal especial.

Lluny de buscar la impunitat, ens al contrari, s’esta-
bleixen tres tipus de sancions. Les sancions pròpies, 
que s’imposaran als que reconeguin veritat i res-
ponsabilitat davant la JEP respecte a determinades 
violacions i infraccions molt greus. Aquestes tindran 
un contingut restauratiu  i reparador, així com un 
component de restricció efectiva de llibertats i drets, 
com ara la llibertat de residència i moviment. Tindran 
una durada d’entre 5 i 8 anys. 

Les sancions alternatives, que s’imposaran als que 
reconeguin tardanament la seva responsabilitat, 
abans de proferir la sentència. Tindran una funció 
essencialment retributiva de pena privativa de la lli-
bertat de 5 a 8 anys.

Finalment les sancions ordinàries s’imposaran als 
que no hagin reconegut responsabilitat i siguin 
condemnats per part del Tribunal. Tindran una funció 
essencialment retributiva de pena privativa de la 
llibertat. En tot cas la privació efectiva de llibertat no 
serà inferior a 15 anys ni superior a 20 en el supòsit 
de conductes molt greus.

Quant els mecanismes extrajudicials com ara la 
Comissió per a l’Aclariment de la Veritat, la Convivèn-
cia i la No Repetició i la Unitat per a la Recerca de 
Persones desaparegudes, tenen el seu antecedent 
en processos històrics de transició; i estan previstos 
per aclarir patrons de violència i contribuir a la imple-
mentació d’accions humanitàries per a la recerca i 
identificació de persones desaparegudes. 

Tot i estar dins el marc de la justícia transicional, 
aquests  no són mecanismes per a administrar jus-
tícia, sinó per contribuir a la veritat i reconèixer els 
drets de les víctimes, que és, fet i fet, la finalitat de 
l’acord de pau.

Per tal de  assegurar la transició del conflicte armat 
a la pau, cal que tots dos mecanismes – judicial i 
extrajudicial-  es posin en marxa de manera coor-
dinada per aconseguir la major satisfacció possi-
ble dels drets de les víctimes, per assegurar la 
rendició de comptes pel que ha passat i contribuir 
a garantir la convivència, la reconciliació i la no 
repetició del conflicte. Només d’aquesta manera, 
es podrà garantir la construcció d’una pau estable i 
duradora. 



FUNDACIONS

Molts infants tenen el seu petit món ben capgirat. El 
seu dia a dia, la situació familiar, el barri on viuen, l’es-
cola on els toca anar… els fan estar en clara desigual-
tat. I malgrat tot, cal que els fem somriure. 

Somriure és imprescindible. Els omple d’energia i els 
dóna la força per transformar-se i tirar endavant… els 
revoluciona, i als seus pares i mares també! Com més 
persones els ajudem, més força tindran per posar el 
seu món, el de tots, del dret.

El suport econòmic dels ciutadans i de les empreses 
compromeses, és més necessari que mai!La seva impli-
cació reverteix directament en què milers d’infants pu-
guin tenir accés a més oportunitats educatives i puguin 
somriure durant tots els mesos de l’any #SócSomriure 
(www.socsomriure.org). 

La força del voluntariat 
En l’educació d’un infant s’ha d’involucrar tothom. La 
família, els veïns, les empreses solidàries i els conciu-
tadans en general són part responsable i imprescindi-
ble de què el creixement en igualtat i felicitat de tots 
els nens i adolescents sigui possible.

Per aquest motiu, la participació dels voluntaris i el 
treball d’aquests, colze amb colze, amb els professio-
nals del Casal és essencial. Tots ells i elles, des del 
seu coneixement i il·lusió personal, aporten valor i 
riquesa a l’actuació del Casal. Tots ells i elles són els 
qui, amb dinamisme i entrega permeten a les nenes, 
nens, joves i famílies del Casal tenir un present i un 
futur amb més possibilitats i millor autoestima. Els 
que els ajuden a somiar. A somriure.

CASAL DELS INFANTS:  
SOMRIURES CONTRA 
LES DESIGUALTATS
El Casal dels Infants va néixer de la voluntat d’un grup 
de persones vinculades al barri del Raval de Barcelona 
fa 33 anys. Volien construir un barri amb més oportuni-
tats per als nens i les famílies, un barri on no importés 
l’origen ni la condició social d’una persona per arribar 
tot el lluny que els seus somnis i esforç li permetessin.

En l’actualitat, al Casal es troben més de 1.200 per-
sones, la majoria voluntàries, que sumen els seus 
esforços per teixir oportunitats en els barris més vulne-
rables de Barcelona (Raval i el Maresme-Besòs), Sant 
Adrià de Besòs (La Mina), Badalona (Sant Roc i Llefià), 
Santa Coloma (Santa Rosa-Raval) i al municipi de Salt 
(Gironès), a més de tenir projectes de cooperació amb 
entitats del Marroc (a Tànger i Casablanca). 

L’organització desenvolupa accions socials i educati-
ves, tenint en compte el que ja hi ha al barri i sumant 
esforços per garantir i millorar el benestar i les oportu-
nitats de més de 6.000 nens, adolescents, famílies i 
joves. La pobresa se la pot vèncer només si ens impli-
quem tots!

Els infants necessiten suport i acompanyament  
per arrencar el curs escolar 
Per eradicar les desigualtats i la pobresa infantil es pot 
actuar sobre el focus immediat de malestar o es poden 
donar eines perquè les persones siguin autònomes i 
tirin endavant per si soles. “Al Casal fem les dues coses, 
però ens centrem en la segona. Creiem en l’educació 
com a fonament de tot canvi durador i estable “, explica 
Rosa Balaguer, directora general de l’entitat. El Casal 
dels Infants acull i acompanya els nens i nenes, des del 
seu naixement i fins a la joventut, involucrant les seves 
famílies i el seu entorn més proper, durant el curs 
escolar i també durant els mesos de vacances. L’acció 
social comprèn des de l’atenció a infants i famílies, al 
seguiment en els processos d’escolarització, l’atenció i 
suport a la inserció laboral de joves en risc d’exclusió i 
el reforç de la comunitat. 
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UN HOSPITAL SOLIDARI AMB ELS  
PETITS VALENTS TAMBÉ PER NADAL

Les projectes solidaris Sant Joan de Déu, nodreixen 
la recerca, la innovació, les ajudes a famílies i el 
programa Hospital Amic, gràcies a les contribu-
cions de persones, entitats, fundacions i empreses 
d’arreu. Tot per tindre cura dels Petits Valents i les 
seves famílies

Els projectes solidaris agrupen les diverses formes 
de col·laborar amb l’Hospital. Al llarg de l’any reben 
donacions econòmiques i propostes per realitzar 
tot tipus d’esdeveniments per recaptar fons. També 
compten amb la Botigueta solidària, un petit espai 
de sensibilització, trobada i venda de productes 
solidaris.

Per Nadal, la Botigueta brilla més que mai i s’omple 
d’objectes per guarnir l’arbre o la taula de Nadal; 
per fer un detall especial a la família i els amics o el 
regal d’empresa amb el valor afegit de la solidaritat. 

El Torró Solidari de Torrons Vicens i RAC1 que es 
destinarà a la recerca de les malalties minoritàries.
Les cintes dels Petits Valents o el calendari dels 
Bombers amb Causa, que ja va per la seva sisena 
edició, ja són coneguts arreu com a símbol de soli-
daritat amb l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Per més informació podeu consultar el nostre web 
www.sjdhospitalbarcelona.org/ o bé demanar infor-
mació en el correu atenciodonant@sjdhospitalbarce-
lona.org

HOSPITAL 
SANT JOAN DE 
DÉU: PETITS  
VALENTS, 
GRANS CAUSES
L’Hospital maternoinfantil de Sant Joan de Déu és un 
centre a l’avantguarda en l’assistència pediàtrica i la 
cura de la dona embarassada, de titularitat privada 
i sense ànim de lucre. Enguany l’hospital celebra el 
150è aniversari al servei de la societat.  

L’Hospital compta amb diferents programes socials, 
un d’ells és l‘Hospital Amic’. Es va posar en marxar 
tot pensant a fer realitat la Carta Europea dels Drets 
dels Nens hospitalitzats que va veure la llum el 13 de 
maig de 1983. Els deu drets que recull la carta giren al 
voltant d’una idea essencial: l’infant és un infant també 
quan està malalt i hospitalitzat. Per això té dret a tindre 
a prop a la família en un entorn hospitalari decorat i 
senyalitzat pensant en l’edat infantil. Al mateix temps 
té dret a no patir dolor i rebre la millor atenció espe-
cialitzada per tal de viure el procés de la malaltia i els 
tractaments amb el mínim impacte possible. L’educació 
no s’atura mentre un infant està hospitalitzat, de la ma-
teixa manera que rebre la informació de forma entene-
dora, adaptada a la seva edat és un dret imprescindible. 

Però l’Hospital Sant Joan de Déu no té prou amb 
complir els drets essencials dels infants hospitalit-
zats i fa d’Hospital Amic un programa d’activitats i 
teràpies complementàries pensades per humanitzar 
i millorar l’assistència pediàtrica. És per això que 
compten amb teràpia amb gossos, animació amb pa-
llassos, artteràpia, musicoteràpia, tallers de grafiti per 
joves, etc. Més de 300 professionals, 600 voluntaris i 
el suport dels nostres donants fan possible el progra-
ma Hospital Amic. 



ENTRE NOSALTRES

El nostre ordenament jurídic, tradicionalment, ha rebu-
tjat la legitimació de la víctima i de l’acusació particu-
lar davant l’Administració Penitenciària i els Jutjats de 
Vigilància Penitenciària (JVP). Prova d’això és que la 
Disposició Addicional 5a de la LOPJ constreny la facul-
tat per interposar recursos únicament al penat i al Mi-
nisteri Fiscal. És més, el Tribunal Suprem, en Sentència 
780/2014 de 18 de novembre, va negar, en fase d’exe-
cució, fins i tot legitimació a l’acusació particular per re-
córrer la declaració d’extinció de la pena ja que “el dret 
a castigar (ius puniendi) el té en exclusiva l’Estat”.

No obstant això, amb l’entrada en vigor, el 28 d’octu-
bre de 2015, de la Llei 4/2015 de 27 d’abril de l’Esta-
tut de la Víctima del Delicte, es permet, en el seu art. 
13, --sense que aquesta previsió sigui exigida per la 
Directiva 2012/29/UE de la qual la Llei porta causa-- la 
intervenció, en seu penitenciària, a aquelles víctimes 
de determinats delictes (homicidi; avortament de l’art. 
144 CP; lesions; contra la llibertat; tortura i contra la 
integritat moral; contra la llibertat i indemnitat sexual; 
robatori comesos amb violència o intimidació; terro-
risme; i tracta d’éssers humans) que, encara que no 
s’haguessin mostrat part a la causa, hagin sol·licitat 
que se’ls notifiqui les següents resolucions:

(I) La interlocutòria del Jutge de Vigilància Peniten-
ciària per la qual s’autoritza, d’acord amb el que 
preveu el paràgraf tercer de l’art 36.2 CP, la possible 
classificació del penat en tercer grau abans que s’ex-
tingeixi la meitat de la condemna.

(II) La interlocutòria per la qual el Jutge de Vigilància 
Penitenciària acordi, conforme al que preveu l’art. 78.3 
CP, que els beneficis penitenciaris, els permisos de 
sortida, la classificació en tercer grau i el còmput de 
temps per a la llibertat condicional es refereixin al límit 
de compliment de la condemna i no a la suma de les 
penes imposades. Aquest supòsit s’estén també a 
les víctimes de delictes comesos en el si d’un grup o 
organització criminal.

(III) La interlocutòria per la qual es concedeixi al penat 
la llibertat condicional sempre que s’hagués imposat 
una pena de més de 5 anys de presó. En aquest cas 
s’amplia a les víctimes per delictes a què es refereix 
el paràgraf segon de l’art. 36.2 CP.

Abans que el Jutge de Vigilància Penitenciària hagi 
de dictar alguna de les resolucions indicades, haurà 

LA INTER- 
VENCIÓ DE  
LA VÍCTIMA 
EN L’ÀMBIT  
PENITENCIARI
Comissió de dret penitenciari 

Ferran Marsol Vázquez 
Col·legiat núm. 33.107
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de donar trasllat a la víctima, que així ho hagi sol·li-
citat, per a què, en el termini de 5 dies, formuli les 
seves al·legacions. Dins d’aquest termini, la víctima 
haurà d’anunciar davant el Lletrat de l’Administració 
de Justícia la seva voluntat de recórrer, sense que per 
això sigui necessària l’assistència d’advocat. I hauran 
d’interposar el recurs dins el termini de 15 dies des de 
la notificació.

Són diverses les dificultats que s’adverteixen per 
implementar el mandat del legislador i no poques les 
incongruències que s’albiren en el nou text normatiu. 
Tot i que està previst que les notificacions es canalitzin 
a través de l’Oficina d’Atenció a la Víctima, s’haurà de 
coordinar dita oficina amb Jutjats, tribunals, centres 
penitenciaris i centres directius, el que no sembla tasca 
fàcil tenint en compte que, per gravitar les resolucions 
afectades sobre el dret a la llibertat, ha de presidir sem-
pre l’agilitat en els tràmits. 

També és probable que, de vegades, es desconegui pel 
jutjat el domicili de les víctimes (especialment si no han 
estat personades a la causa penal) a fi de poder ofe-
rir-los el dret a rebre informació, el que generarà, sens 
dubte, disfuncions. 

A més, una mateixa fase d’execució pot englobar 
diverses condemnes i, fins i tot, afectar a nombroses 
víctimes, la participació simultània de les quals en 
l’execució serà, com a mínim, difícil d’articular.

Al mateix temps, les víctimes --apunta la Llei-- tindran 
dret a rebre informació, si així ho sol·liciten, de les 
resolucions o decisions de qualsevol autoritat judicial 
o penitenciària que afectin subjectes condemnats per 
delictes comesos amb violència o intimidació i que 
suposin un risc per a la seva seguretat.

Amb aquesta previsió s’amplia l’elenc de tipus penals 
i possibilitats d’intervenció de la víctima, ja que, al 
meu entendre, entre les resolucions o decisions que 
poden suposar un risc per a la seva seguretat haurem 
d’incloure, per exemple, l’indult particular (205 RP); 
els avançaments de la llibertat condicional; la progres-
sió a tercer grau; el model d’execució regulat a l’art. 
100.2 RP; el règim de vida previst a l’art. 86.4 RP; per-
misos de sortida (ordinaris i extraordinaris); sortides 
de cap de setmana (art. 87 RP); les mesures de règim 
de l’art. 117 del RP, etc. Això, necessàriament, alentirà 
massa els procediments i tràmits.

Així mateix, no sembla raonable que la intervenció de 
la víctima davant del JVP es pugui dur a terme sense 
necessitat de personar-se a l’expedient penitenciari 
assistida d’advocat i procurador. És una incoherèn-
cia que la víctima pugui participar en determinades 
resolucions i, en canvi, no se li doni audiència amb 
caràcter general a l’hora de decidir si s’acorda, o no, 
la suspensió de la pena privativa de llibertat imposa-
da (arts. 80 i següents del CP), mesura alternativa a 
la presó que, per descomptat, afecta directament la 
seguretat i situació de perill d’aquella. 

Considero, a més, excessivament generós el termini 
de 15 dies per recórrer, sobretot tenint en compte que 
la interposició de recurs pot produir efectes suspen-
sius si es donen les circumstàncies de l’apartat 5a de 
la DA 5a de la LOPJ i, per tant, pot instrumentalitzar la 
impugnació de la classificació o de la llibertat condicio-
nal com barroer ardit per bloquejar l’excarceració de 
l’intern fins que el recurs es resolgui. Tampoc està jus-
tificada l’exclusió de determinats delictes en aquesta 
previsió legal, com els relatius a violència de gènere o 
contra les relacions familiars.

Aprofundint en el que s’ha exposat, les víctimes esta-
ran també legitimades per:

a) Interessar que s’imposi a l’alliberat condicional les 
mesures o regles de conducta previstes per la llei que 
considerin necessàries per garantir la seva seguretat, 
quan aquell hagi estat condemnat per fets dels quals 
pugui derivar raonablement una situació de perill per a 
la víctima.

b) Facilitar al jutge o tribunal qualsevol informació que 
resulti rellevant per a resoldre sobre l’execució de la 
pena imposada, les responsabilitats civils derivades 
del delicte o el comís que hagués estat acordat.

La nova llei, en definitiva, si bé ha vingut a pal·liar un 
dèficit en el nostre ordenament jurídic, la veritat és 
que els interessos generals i drets de la víctima ja 
estaven sent salvaguardats pel Ministeri Fiscal com a 
garant de la legalitat. 

En qualsevol cas, només un perfecte engranatge 
entre les institucions intervinents i un bon ús de la 
participació de la víctima, permetran garantir que la 
seva presència en execució de sentència no vagi en 
detriment dels drets dels penats.



D’UN COP D’ULL

TROBADA DE JUNTES 
Les juntes del Col·legi d’Advocats d’Andorra i de l’ICAB es van reunir el 16 de setembre a la seu de l’ICAB. 

REUNIÓ COMITÈ CCBE 
El Col·legi va acollir del 14 al 17 de setembre, la reunió del comitè permanent del Consell de Col·legis d’Advocats d’Europa. 
Durant aquestes jornades es van dur a terme diferents sessions per tal de discutir temes d’interès per a l’advocacia. El 
degà de l’ICAB i el president de la CCBE, Michael Benichou es van reunir en el marc de la celebració d’aquest acte.
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VISITA INSTITUCIONAL
El conseller de Justícia Carles Mundó i la diputada de l’ICAB Eva Pous van fer una visita institucional a l’Ajuntament i 
jutjats d’ Arenys de Mar el passat 28 de setembre de 2016. 

TROBADA INSTITUCIONAL  
El diputat de la Junta de Govern de l’ICAB, Jani Trias, i el director de la Fundació d’Advocats d’Europa, Alonso 
Hernández-Pinzón, es va reunir amb la ministra de Justícia de Bolívia, l’advocada Virginia Velasco Condori. 



D’UN COP D’ULL

DEGANAT OBERT  
El degà de l’ICAB, Oriol Rusca, i la diputada de la Junta de Govern, Carme Adell van participar en el deganat obert 
itinerant a Berga que es va realitzar el passat 7 d’octubre. El deganat obert és una iniciativa amb la qual es vol que els 
advocats i advocades de Barcelona facin arribar els seus suggeriments al Col·legi. 

DISTINCIÓ
María Jesús Espuny, professora d’història del dret i de les institucions de la UAB i col·laboradora de la Comissió de la 
Memòria Històrica de l’ICAB ha estat guardonada amb una les distincions Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent 
Universitària que atorga la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria docent. L’acte de lliurament 
de la distinció va tenir lloc el 7 de setembre al Paranimf de l’edifici històric de la UB en el marc de la inauguració del curs 
acadèmic 2016-2017. 	
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LEGAL LINK 
Una delegació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va visitar l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon el 5 i 6 d’octubre. 
L’objectiu del  ‘legal link’, és la promoció de la projecció internacional de l’ICAB i dels seus advocats/des. 
A primera línia d’aquesta foto trobareu de dreta a esquerra: el director de relacions internacionals de la regió Rhône-Alpes 
(Lió), el cònsol d’Espanya a Lió; la degana del Col·legi d’Advocats de Lió, la diputada de la Junta de Govern Elena Moreno i 
Badia i el president de la Comissió internacional del Col·legi d’Advocats de Lió. 

COMISSIONS 
La Comissió de Justícia penal internacional va realitzar el dilluns 17 d’octubre la I Jornada: ‘Dona, pau i 
seguretat’. L’acte va ser presentat per la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, Mercè Claramunt Bielsa, 
pel vicepresident de la Fundació Abogacía Española i del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles Mc Cragh i pel 
director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Gabriel Capella. 



D’UN COP D’ULL

MEDIACIÓ I ESPORT  
El passat 29 de setembre es va realitzar la jornada “Esport, gestió de conflictes i mediació”, acte organitzat per la Comissió 
d’advocats mediadors i per la secció de dret esportiu de l’ICAB. Advocats, mediadors, ex jugadors de futbol i periodistes 
van participar com a ponents. 

CONFERÈNCIA DEL MAGISTRAT FRANCISCO SESEÑA SANTOS 
La Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va realitzar el dimarts 27 de setembre, a la seu 
del Centre de Suport Professional de la Ciutat de la Justícia la conferència: “Cerques i captures”. L’acte va ser presentat 
per Mariam Bataller, presidenta de la Comissió i hi va participar com a ponent el magistrat Francisco Seseña Santos, 
titular del Jutjat Penal número 15 de Barcelona. Es va posar de manifest que les ordres de cerca i captura no tenen un 
criteri homogeni entre els diversos òrgans judicials. També es va remarcar que hi ha hagut sentències per a les quals s’ha 
sancionat a jutges i secretaris judicials per no executar l’ordre d’ingrés a presó d’immediat, de manera que entenen que les 
ordres de cerca i captura són un acte de responsabilitat per part seva. 
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FUTBOL 
La diputada Eva Pous en l’acte de recepció de l’equip de futbol del Col·legi d’advocats de Peruggia (Itàlia) juntament amb 
el nostre equip de l’ICAB.

CORAL 
La XVI Trobada de Corals de Col·legis d’Advocats va tenir lloc a Almeria els dies 22 i 23 d’Octubre i va comptar amb la 
participació de la Coral de l’ICAB.
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REVISTES
Transparenta: revista del Con-
sejo de Transparencia y Buen 
Gobierno [en línia]
Editor: Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno
ISSN: 2530-139X 
Periodicitat: semestral
1r fasc.: n. 0 (sept. 2016) 

  Accés lliure Biblioteca Digital 

 
Revista internacional y 
comparada de relaciones la-
borales y derecho del empleo 
[en línia] 
Editor: ADAPT University Press; 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM  
ISSN: 2282-2313  
Periodicitat: trimestral 
1r fasc.: Vol. 1, n. 1  
(enero-marzo 2013) 

  Accés lliure Biblioteca Digital  
[http://www.adapt.it/EJCLS/
index.php/rlde_adapt/index] 
 
 
DESTAQUEM:
 
“Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo Común” [en línia], 
EN: Administrativo: revistas 
digitales: actualidad, análisis 
y opinión, n. 9, sept. 2016 

 Accessible només des de la 
sala Multimèdia de la Biblioteca 

“El Reglamento europeo de 
protección de datos”, EN: Re-
vista de privacidad y derecho 
digital, n. 4, jul. 2016, 202 p. 

  Versió en línia accessible 
només des de la sala Mul-
timèdia de la Biblioteca  

MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

BENITO LANGA, JULIA DE 
La funcionalidad de las 
diputaciones en el ente local 
intermedio: las diputaciones 
provinciales de régimen 
común. Málaga: Fundación 
Asesores Locales, 
2016. [352.075(46)Ben]
 
CUBEL SÁNCHEZ, Pablo G. 
La responsabilidad ampliada 
del productor de aparatos 
eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
[351.777.61(46)Cub]  

eBook  Biblioteca Digital
 
FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, 
JUAN CARLOS; PAYÁ SANTOS, 
CLAUDIO AUGUSTO; MARTÍN 
RAMÍREZ, JESÚS (DIRS.); ABAD 
QUINTANAL, GRACIA (AUTS.)...
[ET AL.] 
Retos actuales de la seguridad. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[351.75(46)Ret]
 
GARBERÍ LLOBREGAT, 
JOSÉ; BUITRÓN RAMÍREZ, 
GUADALUPE 
El procedimiento 
administrativo sancionador: 
(comentarios, jurisprudencia 
y formularios). 6ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2016. 2 
vol. [35.078(46)”2015”Gar]  

eBook  Biblioteca DigitaL
 
GONZÁLEZ RÍOS, ISABEL (DIR.); 
ÁVILA RODRÍGUEZ, CARMEN 
Mª...[ET AL.] 
Estudios sobre la normativa 
reguladora de la eficiencia 
energética: especial referencia 
a su incidencia en las 
Administraciones Públicas. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[351.824.11(46):620.9Est]  
 
GOSÁLBEZ PEQUEÑO, 
HUMBERTO (DIR.); CARRILLO 
DONAIRE, JUAN ANTONIO...[ET AL.] 

La Nueva Ley del procedimiento 
administrativo común.  
Las Rozas (Madrid): Wolters 
Kluwer: El Consultor de 
los Ayuntamientos, 2016. 
[35.077.3(46)”2015”Nue]
 
MAGALLANES, CATALINA; 
DOMÉNECH GOMIS, MARTA  
Todos los procesos de 
extranjería y sus actuaciones 
administrativas: todo sobre 
extranjería, nacionalidad, 
matrimonio, recursos 
administrativos y procedimientos 
relacionados con la práctica de 
extranjería en España.  
2ª ed. Barcelona: Bosch, 2016. 
[351.756(46)(036)Mag] 

NAVARRO CABALLERO, 
TERESA M. (DIR.) 
Desafíos del derecho de 
aguas: variables jurídicas, 
económicas, ambientales  
y de derecho comparado. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016.
[351.79(46)Des]   
 
PALOMAR OLMEDA,  
ALBERTO (ED.) 
Practicum procedimiento 
administrativo común: 2016. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[35.077.3(46)”2015”(076)Pra]  
 
PALOMAR OLMEDA,  
ALBERTO (COORD.);  
ALAMÁN CALABUIG, 
MARTA (AUTS.)...[ET AL.] 
Régimen jurídico del 
deportista profesional. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova 
Thomson Reuters, 2016. 
[331.111(46):796Reg]  

 
PÉREZ MONGUIÓ, JOSÉ 
MARÍA; FERNÁNDEZ RAMOS, 
SEVERIANO 
El estatuto de los altos cargos. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[35.08(46)Per]   
 
RECUERDA GIRELA, MIGUEL 
ÁNGEL (DIR.)...[ET AL.]   
Problemas prácticos y 
actualidad del derecho 
administrativo: anuario de 
derecho administrativo 2016. 
Cizur Menor (Navarra):  
Civitas Thomson Reuters, 2016. 
[35(46)Pro]    

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO-
VICENTE; LORENZO GARCIA, 
RAFAEL DE (DIRS.)...[ET AL.]
Comentarios a las leyes del 
tercer sector de acción social  
y del voluntariado.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[351.84(46)Com]   

DRET CIVIL

ARCOS VIEIRA, MARÍA LUISA 
Responsabilidad civil por 
infecciones asociadas a la 
asistencia sanitaria.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[35.076(46):61Arc]    

ARROYO ABAD, BERNARDO 
La responsabilidad civil en 
el marco de los seguros de 
asistencia sanitaria.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.51(46)Arr]    
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Recurs electrònic eBook  Biblioteca Digital
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AÑOVEROS TERRADAS, 
BEATRIZ; LLEBARÍA SAMPER, 
SERGIO (COORDS.)...[ET AL.]
El contrato: apuntes para una 
revisión: principios y reglas 
ante el mercado, la política y el 
conflicto. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016. 
[347.44(46)Con]    

CAÑIZARES LASO, ANA (DIRS.)...
[ET AL.] 
Código Civil comentado. 2ª ed. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 4 vol. 
[347(46)Cod]    

CÉSPEDES MUÑOZ, CARLOS 
El daño lícito. Las Rozas 
(Madrid): Wolters Kluwer, 2016. 
[347.513(46)Ces] 

El divorcio por violencia de 
género. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016. 
[347.627.2(46):343.615Div]    

ESTRUCH ESTRUCH, JESÚS; 
VERDERA SERVER, RAFAEL 
Acuerdos y actuaciones en 
propiedad horizontal.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2016. 
[347.238.3(46)Est]   

FANDOS PONS, PEDRO 
Los efectos jurídicos de la 
identificación y descripción 
gráfica de fincas registrales: 
la base gráfica registral. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
[347.273(46)Fan]    

GÓMEZ TABOADA, JESÚS 
(DIR.)Practicum sucesiones. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.65(46)(076)Pra]    

LÓPEZ GUZMÁN, JOSÉ 
Transexualismo y salud 
integral de la persona. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
[347.156(035)Lop]   
 eBook  Biblioteca Digital 

MORTE TAMAYO, NOEMÍ 
Manual de aplicación del 
baremo de la Ley 35/2015.  
Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, 2016.
[347.518(46)”2015”Mor]

 

MUÑIZ ESPADA, ESTHER 
El deterioro del mercado 
hipotecario y la necesidad  
de su reconstrucción: 
aportaciones desde  
el derecho europeo.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.27(4-672UE)Muñ]   

RIVERO HERNÁNDEZ, 
FRANCISCO 
Usufructo, uso y habitación. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.252(46)Riv]    
 

 

DRET CONSTITUCIONAL

APARICIO ALDANA,  
REBECA KARINA 
Derecho a la intimidad  
y a la propia imagen  
en las relaciones jurídico 
laborales. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[331(46):342.7Apa]   

 

RAYA DÍEZ, ESTHER; PASTOR 
SELLER, ENRIQUE 
Trabajo social, derechos 
humanos e innovación social. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[342.7(46)Ray]    

RODRÍGUEZ RUIZ, BLANCA 
Los derechos fundamentales 
ante el Tribunal Constitucional: 
un recorrido jurisprudencial. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
[342.7(46)(035)Rod]     

DRET FISCAL

ARNÁIZ ARNÁIZ, TEODORO 
Fiscalidad práctica 2016: 
impuesto sobre el valor 
añadido. Cizur Menor (Navarra): 
Lex Nova Thomson Reuters, 
2016. [336.226.32(46)(076)Arn] 

BONELL COLMENERO, RAMÓN 
Operaciones vinculadas: los 
deberes de documentación. 
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2016. 
[336.226.112(46)Bon]    

BOTELLA GARCÍA-LASTRA, 
CARMEN 
La armonización de la base 
imponible común consolidada 
del Impuesto sobre sociedades 
y su incidencia en el sistema 
tributario español.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[336.226.12(46)Bot]    

CASTAÑEDA CASADO, 
ESPERANZA 
Fiscalidad práctica 2016: 
impuestos especiales y 
medioambientales.  
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2016. 
[336.226.33(46)(076)Cas]    

CUBERO TRUYO, ANTONIO 
(DIR.); ADAME MARTÍNEZ, 
FRANCISCO (AUTS.)...[ET AL.] 
El impuesto sobre la renta de 
las personas físicas: homenaje 
al profesor Dr. D. Juan Calero. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[336.226.11(46)Imp] 

FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y 
ARRANZ, ANTONIO 
Fiscalidad de los productos 
sometidos a impuestos 
especiales. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016. 
[336.226.33(46)Fer]    

JIMÉNEZ COMPAIRED, ISMAEL 
Los impuestos sobre el 
vertido de aguas residuales. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[351.777.6(46):336.2Jim]    

MUÑOZ VILLARREAL,  
ALBERTO 
Fiscalidad y financiación 
del mecenazgo cultural: 
teoría y práctica. Cizur 
Menor (Navarra): Lex Nova 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.191.12(46):336.22Muñ]   

VAQUER FERRER,  
FRANCISCO ANTONIO 
Las sociedades de personas 
en el ámbito de los convenios 
para evitar la doble imposición. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016.
[336.227.1(46)Vaq]
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DRET INTERNACIONAL

SOBRINO HEREDIA, JOSÉ 
MANUEL 
Textos para el estudio del 
derecho internacional público, 
derecho de la Unión Europea 
y derecho internacional de 
los espacios. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2016.[341.1/.8(035)Sob]    

DRET LABORAL

BENAVIDES VICO,  
ANTONIO 
Nóminas y liquidación de 
cuotas: guía especializada. 
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2016. 
[331.2(46)(036)Ben]   

CERVERA SOTO,  
TERESA; CID BABARRO, 
CARLOS 
El despido colectivo: 
claves prácticas y análisis 
jurisprudencial.  
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2016. 
[331.135(46)”2012”Cer]   

GALLEGO MOYA,  
FERMÍN 
El período de prueba en  
el contrato de trabajo: 
problemas actuales a la luz  
de la jurisprudencia y de  
los convenios colectivos.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[331.113.92(46)Gal]   

GÁLVEZ CALLEJÓN,  
JORGE 
La prestación económica  
por cuidado de menores 
afectados por cáncer  
u otra enfermedad grave.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 

Thomson Reuters, 2016. 
[368.45(46)-053.2Gal]   

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO; MERCADER 
UGUINA, JESÚS R.;  
TRILLO GARCÍA,  
ANDRÉS RAMÓN (DIRS.)
Comentarios a la Ley General 
de la Seguridad Social.  
2ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Lex Nova Thomson Reuters, 
2016. [368.4(46)Com]   

GOERLICH PESET,  
JOSÉ MARÍA (COORD.) 
Comentarios al Estatuto 
de los trabajadores: 
libro homenaje a Tomás 
Sala Franco.  Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2016. 
[331(46)”2012”Com]    

IGLESIAS OSORIO,  
BRAIS COLUMBA 
Jurisdicción y procesos de 
Seguridad Social. Cizur Menor 
(Navarra): Lex Nova Thomson 
Reuters, 2016. [368.414(46)Igl]    

DRET MERCANTIL

BAHAMONDE DELGADO, RUBÉN 
El derecho de la competencia 
y los acuerdos de 
transferencia de tecnología. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.775(46)Bah]    

CALVO VÉRGEZ, JUAN 
Fusiones y escisiones 
de sociedades: aspectos 
prácticos mercantiles y 
fiscales. 2ª ed. Las Rozas 
(Madrid): Wolters Kluwer, 2016. 
[347.72.047(46)Cal] 

FERNÁNDEZ LLERA, ROBERTO 
(COORD.) 
Economía del gasto público 
para mayores de edad. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[351.84(46)Eco] 

GÓMEZ SOLER, EDUARDO 
El incidente concursal: 
necesidad e idoneidad, 
solución o problema. Las 
Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 
2016. [347.736(46)”2003”Gom] 

MOSCOSO DEL PRADO 
HERNÁNDEZ, ADRIANA (COORD.) 
Practicum propiedad 
intelectual: 2016. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters, 
2016. [347.78(46)(076)Pra]    

PRATS ALBENTOSA, LORENZO 
(COORD.); CUENA CASAS, 
MATILDE (AUTS.)...[ET AL.]  
Comentarios a la Ley de 
mecanismo de segunda 
oportunidad. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.736(46)”2003”:347.15Pra]    

PULGAR EZQUERRA, JUANA 
Preconcursalidad y 
reestructuración empresarial: 
acuerdos de refinanciación 
y acuerdos extrajudiciales 
de pagos. 2ª ed. Las Rozas 
(Madrid): Wolters Kluwer, 2016.
[347.736.2(46)”2015”Pul] 

ROJO, ÁNGEL; BELTRÁN, 
EMILIO (DIRS.)...[ET AL.] 
La responsabilidad de los 
administradores de las 
sociedades mercantiles. 6ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2016. [347.72.036.04(46)Res]   

eBook  Biblioteca Digital 

VARELA FERNÁNDEZ, JESÚS; 
GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 
(COORDS.); PARRILLA 
QUINTIÁN, JULIO...[ET AL.]
Manual de compra de deuda 
en España. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2016. [34.451(46)
(035):336.27Man]     

ZURUTUZA ARIGITA, IÑAKI 
La rehabilitación de los 
contratos en el concurso.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.736(46)”2003”: 347.74Zur]   
 

DRET PENAL

BOZA MARTÍNEZ, DIEGO
La expulsión de personas 
extranjeras condenadas 
penalmente: el nuevo 
artículo 89 CP.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016.
[343.27(46)”2015”:351.756Boz]   
 
CALDERÓN TELLO, LYONEL 
FERNANDO
El delito de blanqueo de 
capitales: problemas en torno a 
la imprudencia y la receptación. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[343.537(46)Cal]   
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FEIJÓO SÁNCHEZ, 
BERNARDO 
El delito corporativo en 
el Código Penal español: 
cumplimiento normativo 
y fundamento de la 
responsabilidad penal de 
las empresas. 2ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[343.222(46):347.19Fei]    
  
GIMENO BEVIÁ, JORDI 
Compliance y proceso  
penal: el proceso penal  
de las personas jurídicas.  
Cizur Menor (Navarra):  
Civitas Thomson Reuters, 2016. 
343.222(46)”2015”: 347.19Gim]    
 
MANZANARES SAMANIEGO, 
JOSÉ LUIS 
Comentarios al Código 
Penal: (tras las Leyes 
Orgánicas 1/2015, de 30 de 
marzo, y 2/2015, de 30 de 
marzo). Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, 2016. 
[343.2(46)”2015”Man]  

 
SERRANO FERRER, Mª PILAR 
El reflejo de las nuevas 
tecnologías en el derecho 
penal y otros destellos. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[343.72(46):004.7Ser]   

DRET PROCESSAL
 
BARONA VILAR, SILVIA (ED.) 
Mediación, arbitraje y 
jurisdicción en el actual 
paradigma de justicia. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.4/.7(46):304Med]   

 
Regles penitenciàries i 
Codi ètic europeu per al 
personal penitenciari: 
(Consell d’Europa). Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 
Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada, 2016. 
[343.83(4-672UE):174Reg]   

eBook  Biblioteca Digital
 
ROCA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA 
El proceso monitorio laboral. 
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2016. 
[331.16(46)”2011”:347.28Roc]   
 
RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, 
CARMEN 
Obtención y admisibilidad 
en España de la prueba 
penal transfronteriza: de las 
comisiones rogatorias a la 
orden europea de investigación. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[343.14(46)Rod]   
 
SÁNCHEZ GARCÍA, ARNULFO; 
LÓPEZ PELÁEZ, PATRICIA 
(COORDS.) 
Tipología contractual de los 
mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2016. 
[347.4(46):304Tip]   

FE D’ERRATES
 
VÉLEZ-RODRÍGUEZ, LUIS A.
Política criminal y justicia 
constitucional: particular 
consideración de los 
tribunales constitucionales 
colombiano y español. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
(983-249)  Núm. 307 agost/
setembre 2016  

RECENSIONS

 
GRACIA GARCÍA, DAVID
El nuevo régimen jurídico de la  
factura electrónica: incluye el  
análisis de la Ley 25/2013, de  
impulso de la factura electrónica  
y creación del registro contable  
de facturas en el sector público,  
y de su normativa de desarrollo.  
Barcelona: Bosch, 2016. 
[347.74(46):004.7Gra]

 

 
Aquest llibre analitza el règim jurídic aplicable a les factures 
electròniques emeses i rebudes per les empreses, així com 
les obligacions de gestió i conservació per a ser considerades 
per l’Administració tributària com vàlidament emeses, rebudes i 
conservades, ja s’emetin mitjançant aplicacions informàtiques pròpies o 
de terceres empreses que presten aquests serveis.

També s’hi estudia la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i la seva 
normativa de desenvolupament.

 
OVEJERO PUENTE, ANA MARÍA 
(COORD.)
El papel del abogado en la 
implantación de los principios ruggie: 
8 buenas prácticas para abogados de 
negocios.  
Valencia: Tirant lo Blanch: 
Fundación Fernando Pombo, 2016. 
[331.825(46):658Pap]  

eBook  Biblioteca Digital

 

 
Els Principis Rectors de les Nacions Unides i les obligacions de 
respecte, que assumeixen les empreses que els integren en els seus 
codis de funcionament intern, adquireixen una enorme rellevància 
en la definició dels nous deures deontològics de l’advocacia, tant 
si són deures individuals o col·lectius. Els Principis Ruggie de la 
ONU s’han de llegir de manera compatible amb les obligacions 
deontològiques de la professió, i de la mateixa manera, els codis 
deontològics professionals han de ser “reinterpretats” a la llum del 
paper fonamental que exerceixen els advocats en la defensa de l’Estat 
de Dret i en el respecte dels Drets Humans. 



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

www.clubicab.cat

CLUB ICAB



La meva elecció es va basar 
en la seguretat
i la confiança.

Amb l’arribada dels fills em 
vaig adonar com n’és, 
d’important, estalviar
amb un producte que 
no et deixi treure 
els diners.

M’agradaria formar part 
d’una entitat que treballi
per i per als advocats,

i no ser un més.

Si vols exercir 
per compte propi

Si vols estalviar 
i disposar dels diners

Si t’interessa estalviar 
a llarg termini
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*5,49 % de rendibilitat mitjana del Plan Universal des que es va crear l’any 2005. Rendibilitat al tancament del 2015: 5,20 %

Plan Universal,
Una solució de futur per a cadascú.

Amb l’estabilitat i la solvènciade la Mutualidad de la Abogacía

Rendibilitat mitjana del Plan Universal*

5%més del

Busco un producte que 
em doni una rendibilitat 
i una liquiditat elevades.

Si necessites 
complementar 
la jubilació

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

www.mutualidadabogacia.com

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

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



ANUNCIS

OFERTES

LLIBRES

Per canvi de despatx. venc 
col·lecció Jurisprudència i 
Legislació Aranzadi (uns 100 
volums) + altres col·lecci-
ons jurídiques. tot per 300€, 
no inclou transport. Tel. 
610204023.

Per obres al nostre despatx, 
regalem llibres enquadernats 
ARANZADI i LA LEY (jurisprud 
i legislació) de 1976 fins 1990. 
Ideals per decorar Sales de 
Juntes. Cal que els recolliu quan 
abans. Tel. 934548566- Liz.

Per defunció de col·legiat 
venem llibres de dret i Revis-
tes Jurídiques de Catalunya. 
Tel. 658771950. 

DESPATX A COMPARTIR

 
Abogado en Mataró, compar-
te despacho-local. Sala con 
varias mesas de trabajo y des-
pacho para visitas. Incluidos 
Secretaría y tel. 260€/mes. 
Tel. 629141059.

Aragó,  335, 1º de Barcelona 
despacho amueblado. 80€. 
Teléfono, adsl, sala de juntas. 
Tel. 610685515 – Álvaro.

Aribau/Consell de Cent, des-
pacho nuevo: 2 despachos de 
15 y 13 metros. Todo incluido, 
(parket, c/a/a, base de juris-
prudencia, ADSL) 275 y 250€. 
Valentina Tel. 608595169.

Aribau 171 /París, moderns 
despatxos en elegant finca 
antiga de l’Eixample,  sala 
reunions comú amb altres 
companys. Despatx petit, 
190€, ADSL i despeses incl. 
Tel. 932010793.

Av. Carles III nº 50-52,2 
despachos individuales, 
195 euros al mes cada uno, 
muy bien comunicado, muy 

próximo a la ciudad judicial, 
climatizado, conserje, etc. Tel. 
649348129.

Av. Diagonal/Muntaner des de 
80 €/mes. Oficina virtual per 
rebre visites. Excel·lent imat-
ge. Varies sales, domiciliació 
i gestió de correspondència, 
trucades, fax, fotocòpies, wifi. 
Tel. 932007805.

Av . Mistral 40, entresòl, des-
patx en  78 m2, Wifi, Fibra Óp-
tica, Fax, Impressora,Tel. C/a/a, 
consergeria, neteja inclosa. 
250 €/mes. Tel. 629382425.

Av. Pau Casals. Despacho 
de 13 m2. 300€, + 50€ de 
gastos, todos los servicios 
incluidos. Luz natural, recién 
reformado, conserje. Tel. 
655887658/607433444.

Balmes 188, 4-1 Oficina vir-
tual de diseño, domiciliación 
social y fiscal, recepción noti-
ficaciones, recepcionista, wifi, 
fax, Sala de Juntas. 100€/mes 
Tel. 934157159.

Balmes/Padua. Finca con por-
tero, excelente imagen, amu-
eblado, internet. Precio 350 
Eur/Mes.  Tel. 629170928.

Balmes/Pl. Molina. Despacho 
virtual - 60€/mes: recepción; 
sala de juntas; domiciliación; 
gestión correspondencia; 
wifi; fotocopiadora/escáner. 
Posible colaboración letrada. 
933620790.

Balmes/Trav. Gràcia, muy 
buena imagen, a/a, parquet, 
despacho 11m, posibilidad 
puesto pasante, servicios in-
cluidos: Recepción llamadas, 
fibra óptica, fotoc, a/a, office, 
sala de juntas, 450 €. Tel. 
661473695.

Bruc/Consell de Cent. Aboga-
das y Mediadoras, despacho 
amueblado, luminoso, 30m2. 
Finca modernista. Todos los 
servicios incluidos, salvo tel, 
a/a y  Secretaria. Sólo 700€/
mes. Tel. 934875053. 

Balmes/Av. Diagonal per a 
dues persones. Moblat, se-
cretària, sala de visites, telè-
fon, ADSL, fotocopiadora, fax, 
assegurança despatx, aigua i 
llum, portaria. Tot inclòs. 500 
€/mes. Tel. 629531162.

Balmes/Av. Diagonal, todos 
los servicios incluidos. Sala 
de juntas, recepción, cocina. 
Puesto en coworking. Todos 
los compañeros son aboga-
dos. 150€. Tel. 675581462.

Balmes/Pl. Molina, despac-
ho virtual: domiciliaciones, 
fax, sala de juntas; portería; 
correspondencia. Visitas 
presenciales; notificaciones, 
correo-e. Tel. 629047455/ 
info@juridicabalmes.com

Despacho situado al lado de 
la ciudad judicial (Barcelona). 
Ofrecemos posibilidad de 
compartir despacho (salas de 
juntas, personal recepción, 
etc.). Imagen moderna. Tel. 
630967556. 

Guinardó, espai de treball per 
compartir a un local a peu 
de carrer, lluminós, molt ben 
comunicat. 300€/mes tot 
inclòs, amb moltes possibili-
tats reals de col·laboració. Tel. 
6667346784.

Gran Via/Villaroel, despacho 
virtual recep. llamadas, fax, 
correspondencia, sala Juntas, 
fibra óptica, Mesa trabajo 
ocasional con ordenado. Ele-
gante, moderno. 100€/mes 
+ IVA. alfredo@icab.cat. Tel. 
625053932. 

Johann Sebastian Bach, ex-
terior de 15m2 reformado sin 
amueblar, servicio recepción, 
3 salas de reuniones, office 
equipado, 2 baños, clima-
tización, alarma, servicios 
incluidos. 600€/mes. Tel. 
934449266.

Mandri, Excel·lent imatge. 
Despatx 10 m2exterior, finca 
elegant i lluminosa. 350 €. 
Tot inclòs excepte impressió i 
fotocòpies. Mobles opcionals. 

Possible col·laboració. Matri-
monialistes absteniu-vos. Tel. 
674157739.

Muntaner/Av. Diagonal. 
Despatx moblat, interior pati 
llums, 10 m2. Tel, fax, internet 
(fibra/wifi),servei neteja, 
consergeria. Servei extern re-
cepció trucades. Finca regia. 
Possible col·laboració. 350€. 
Tel. 639356299.

Muntaner/Gral. Mitre, dos 
despachos (12 y 15M2).Vistas 
espectaculares. Muy buen 
precio. ADSL y portería 10 
horas ininterrumpidamente. 
Tel. Rosa 635245290.  

Muntaner/Travessera. Des-
patx virtual hores convingu-
des 100 euros/mes. Sala de 
juntes, domiciliació, corres-
pondència, recepció fax. Molt 
bona imatge. Tel. 933682567.

Pau Claris, Despacho vir-
tual en finca regia, incluye 
recepción notificaciones 
y documentación, fax, 
secretaria y sala de reunio-
nes. 70€/mes. Pamen Tel. 
620244933/934871924.

Pg. de Gràcia/Av. Diagonal,  
finca regia. Despatx amb tots 
els serveis inclosos per 375€. 
Tel. 932426252.

Provença/Pg. de Gracia, 2 
despatxos: 21m2, 725€ + 
iva i 15m2, 600€ + iva, inclou 
Sala Juntes, Neteja, recep-
cionista, wifi, fotocopiadora, 
fax, escàner, paper, c/a/a. Tel. 
934581298.

Rbla Catalunya/Mallorca. 14 
m2. A/a, aigua, llum, wifi, 
adsl, sala reunions, office, 
sala d’espera, opció fax. Finca 
amb conserge i ascensor. 
Pk opcional. Compartit amb 
advocats.700 €+IVA. Tel. 
934070713. 

Rda San Pedro y Gerona. 
Fibra óptica. Abogado - Pro-
curador - Psicólogo - Perito 
- Economista. Luminoso y 
amplio despacho. Libre para 
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iniciar actividad en septiem-
bre. 350€/mes. Tel. 6263858.

Roger de Llúria. Despacho 
modernista recién reformado. 
Sala de juntas muy elegante y 
luminosa. Excelente imagen 
y ubicación. 240 €. Posibi-
lidad imagen corporativa. 
933437040.

Roger de Llúria. Despatx 
reformat, conserge davant 
ICAB. Recepcionista, ADSL, 
cable i wifi, fax, fotocòpies, 
base de dades i sala de jun-
tes.  400€. Tel. 934882282.

Roger de Llúria/Aragó, des-
patx de 12 m2 amb tots els 
serveis i comunicacions in-
closos, wifi, secretaria, c/a/a, 
neteja, sala espera, sala jun-
tes, recepció. 350 €. Opcional 
mobles. Tel. 617484432.

Roger de Llúria/Mallorca, 
despacho a compartir, sala de 
juntas, recepcionista, todos 
los servicios, muy luminoso. 
350€/mes. Tel. 607582149.

Rosselló 188. Despatx virtual 
de disseny. Ofereix servei 
de recepcionista, domicilia-
ció, gestió, correspondència, 
sales de juntes, wifi, fax. 
Quotes personalitzades per 
advocats, des de 50 €/mes. 
Tel. 646064087.

Sagrada Familia, Rosselló 
esquina Castillejos. Para T.O. o 
como despacho virtual, domi-
ciliaciones, fax, etc. Posibilida-
des de colaboración. Precio a 
convenir. Tel. 936675962.

Sagrera,  Zona muy bien 
comunicada. Despacho 
amueblado, sala juntas, adsl, 
fotocop, aire acondicionado, 
calefacción, alarma, limpi-
eza. 275 euros/mes. Montse 
676461385.

Sant Cugat. Excel·lent imatge. 
10m2, moblat, amb serveis 
(porter, telèfon, internet, 
secretària, neteja). Possible 
col·laboració, preferiblement 
civilistes, mercantilistes 

o laboralistes. 400€. Tel. 
619936511.

S’ofereixen tres despatxos 
en despatx compartit, amb 
mobles,serveis de secretaria, 
accés a cuina i a tres sales de 
visites. Entre 600 i 800€. Tel. 
608095092.

Travesera de Gracia/Amigó. 
28m2. Edif. Oficinas. Exterior, 
con sala de reuniones comu-
nitaria 320€/mes. 2 puestos 
de trabajo y a repartir gastos. 
Tel. 629351528.

Urquinaona/Bruc,despatx vir-
tual, 50€/mes. Exterior. Gestió 
i domiciliació de correspon-
dència, fax, wifi. Despatx indi-
vidual de 15 mts2 per atendre 
les visites. Tel. 659813418.

València/Pg. Gràcia. Finca 
règia i conserge. Excel·lent 
imatge, recent reformat. Exte-
rior, alt i lluminós. Tots els ser-
veis. Moblats/diferents preus. 
Possibilitat de col·laboració. 
652583534-651663444.

València 227/Rb. Catalu-
nya/Pg. Balmes, despatx 
virtual amb secretària i 
sales de juntes, gestió de 
trucades, correspondèn-
cia, fax, notificacions, wifi. 
excel·lent imatge 80 €/mes. 
Tel.61583294

Valencia /Roger de Llúria, se 
alquila luminoso despacho 
interior, de 12 m, a una cuadra 
del colegio de los abogado, 
300€, gastos incluidos. Tel. 
687031909.

Via Augusta/Balmes/Av. 
Diagonal, despacho virtual 
en el centro, desde 35€. Tel. 
675581462.

Vía Laietana/Urquinaona, 
disponibles 2 de 15/13m2. Ex-
teriores, reformados, techos 
altos. 450€+iva. Incl suminis-
tros, wifi, limpieza, sala de 
juntas, cocina, parquet, cada 
despacho tiene llave propia. 
Tel. 620340854.

Vilafranca del Penedès, 
despatx virtual o amb ús 
a, moblat, cèntric i prop de 
Jutjats. Tots serveis, accés 
internet, Fax, xarxa informàti-
ca, centraleta, sala reunions, 
sala treball. 60€/mes. Tel. 
670303279.

Vilanova i la Geltrú centre. 
Despatx a compartir amb 1 
advocat. Recepció i sala d’es-
pera + una sala de reunions. 
Reformat recentment. A peu 
de carrer. Tots els serveis in-
closos. 400€. Tel. 666478652.

DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Por jubilación traspaso 
despacho de abogados en 
funcionamiento (cartera de 
clientes, mobiliario, equipo in-
formático, etc). Pl. Catalunya. 
Tel. 690249558.

Alquilo despacho, en Bar-
celona, Aragó/Balmes/Rbla. 
Catalunya, tres despachos, 
sala de juntas y servicios. 
Amuebladas todas y cada una 
de las dependencias. Precio a 
convenir. Tel. 629687929.

Alquilo despacho por horas 
en Igualada, mínimo 2horas 
precio 18€. Tel. 679782042.

Local en venda, 59.000€ o llo-
guer 395/mes a L’Hospitalet. 
100 m2 aprox., en bon estat i 
molt a prop de metro Pubilla 
Casas. Tel. 669641657.

Alquilo despacho Roger de 
Llúria/Mallorca, frente ICAB, 
95 m2, 6 salas, baño y galería, 
conserje, 2 ascensores, direc-
to propietario, 1.000€/mes. 
Tel. 626268726.

Es lloga despatx. A 10 min 
de la Ciutat de la Justicia. 
Al final del passeig de la 
Zona Franca. C/60 de la 
Zona Franca. Edfici Z. Llum, 
aigua, telefon (servei truca-
des) i internet. 325€/mes. 
Tel. 934192489.

Oficina de 135 m² en calle 
Rocafort/Gran Vía Corts Ca-
talanes, ubicada en la zona 
ajardinada de las Galerías 
Rocafort. Consta de 1 sala de 
juntas y cuatro despachos. 
Perfecto estado y amueblada. 
Tel. 610443454.

Lloguer i traspàs de despatx, 
per jubilació del seu titular a 
curt termini, desprès de 35 
anys d’exercici. Bailén/Aragó. 
60 m2, totalment acondicio-
nat. Tel. 629753695. 

Es lloga local a peu de carrer 
ideal per despatx d’advocats 
o gestoria al carrer de Cas-
telao, núm 12 a L’Hospitalet. 
Metro de Santa Eulàlia (idem 
jutjats). Isnt elèctrica adecua-
da despatxos. Tel. 608593444.

COL·LABORACIONS

Abogada de Barcelona espe-
cializada en propiedad indus-
trial e intelectual con más de 
diez años de experiencia se 
ofrece para realizar colaboraci-
ones. www.ipspiration.com

Abogada con despacho pro-
pio, especializada en derecho 
inmobiliario, se ofrece para co-
laboraciones. Tel. 647991128.

Abogada con despacho, ex-
periencia en procesal, extran-
jería, laboral, y civil se ofrece 
para colaboraciones y sustitu-
ciones en vistas. 629354790 
cristina.aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com

Abogada con despacho en 
Barcelona se ofrece para 
colaboraciones en asuntos de 
Derecho Civil/Familia- Diana. 
Tel. 622629293.

Abogada especializada ofrece 
colaboraciones de cualqui-
er índole en derecho civil, 
familia y propiedad horizontal. 
Substituciones vistas, estudio 
jurídico, estrategia. Despac-
ho propio. Me desplazo. Tel. 
619401915.



Món Jurídic · #308 · Octubre/Novembre 2016Anuncis 82

Abogado con experiencia se 
ofrece para colaboraciones en 
materia de Derecho Laboral. 
Tel. 651722446.

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

Abogado Fiscalista con dila-
tada experiencia y despacho 
propio se ofrece para colabo-
raciones en Asesoramiento, 
Planificación y Gestión Fiscal 
y Tributaria. Tel. 600084868.

Abogado con despacho pro-
pio y amplia experiencia en 
Laboral, Civil, Familia y Adm, 
ofrece  colaboraciones con 
otros despachos y/o susti-
tuciones de la forma que se 
acuerde. pguerrero@icab.cat

Abogado con experiencia se 
ofrece para colaboraciones en 
Mercantil, Fiscal, Civil, Penal y 
procesal. Tel. 658814624.

Advocada amb 20 anys d’ 
experiència i despatx propi a 
Barcelona s’ ofereix per col-
laboracions i substitucions a 
vistes en penal, família i civil. 
Pilar 629806504.

Advocada amb despatx propi 
i experiència en dret penal i 
família, ofereix col·laboracions 
externes. Tel. 666391099.

Advocada amb 12 anys 
d’experiència s’ofereix per a 
substitucions a judicis i altres 
actuacions judicial en matèria 
civil i penal, arreu de Catalu-
nya. Mercè. Tel. 675812488.

Advocada especialista nul·li-
tats eclesiàstiques actuant als 
Tribunals Eclesiàstics d’arreu 
de l’Estat Espanyol ofereix 
col·laboracions externes Tel. 
934880606/976667804. am-
paro@picosta.com

Advocada i graduada social 
amb anys d’experiència 
s’ofereix col·laboracions en 
assumptes civil i laboral, així 

com per fer substitucions en 
vistes i altres actuacions. Tel. 
626021701.

Advocat Col·legiat a Barcelona 
i Andorra s’ofereix per solven-
tar situacions problemàtiques 
dels vostres clients al Princi-
pat, serietat i discreció. Tel. 
00376357468, jvila@icab.cat

Advocat laboralista amb des-
patx propi s’ofereix per gestió 
laboral, fiscal i/o mercantil de 
Pimes/autònoms i/o col·labora-
cions. Miquel- Tel.650986556,  
mcortes@icab.cat

Advocat/gestor administratiu 
especialitzat en dret fiscal, 
mercantil i civil, col·laboraria 
amb altres professionals en les 
especialitzacions indicades, i en 
temes relacionats amb Gestoria 
Administrativa. Tel. 630714736.

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

Equipo jurídico con larga 
experiencia se ofrece para 
colaboraciones, substitucio-
nes y actuaciones judiciales, 
en toda Catalunya y posibili-
dad del resto de España. Tel. 
600235280/681131620.

Se ofrecen colaboraciones 
en materia de Derecho Penal, 
Laboral, Extranjería, Gestión 
de personal y RRHH. También 
experiencia docente en dic-
has materias. Tel. 681253411.

DIVERSOS

Alquilo parquin grande para 
coche  o coche + moto. Plaza 
Urquinaona 7, edificio oficinas, 
planta -2, fácil acceso. 160 € + 
iva. Tel. 639308108.

Compro quadres de firma 
reconeguda de particular a 
particular, no importa el pintor, 
l’època o el país. Pagament al 
contat. Miquel, tel. 676555112, 

Vendo piso en zona Pg. de la 
Bonanova/Tres Torres. Ático de 
319mts construidos, 5 hab y 3 
baños. Todo exterior a 3 vien-
tos + 3 plazas de pk y trastero. 
Pieza única. Tel. 664461610.

Vendo parcela de 978 m2 en 
Cardedeu Urb. Sant Josep 
junto a Ermita Románica. Vis-
tas panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente Mo-
derada. Precio 69.000 Diana 
Tel. 639392887.

Venc parcel·la per a construir 
dues cases a la Cerdanya 
francesa, Angostrine. Preu a 
convenir. Urgeix vendre. Tel. 
639198553.

Venc Z3 3.0 plata 231 CV 2001 
165.000 Kms. Nacional. Una 
sola má. Sempre pk i concessi-
onari BMW. Impecable. 12.000 
€. Tel. 629794947.

Piso en venta en Av. Diagonal 
310 (con Aragón).66m2. Exte-
rior muy luminoso; alto con vis-
tas y ascensor. Finca regia con 
mucho encanto, esquinera. 4 
hab. Gran potencial de refor-
ma. 267.000€. Tel. 630456255.

Lloguer immoble, c/ Camil 
Oliveres nº 44-46 2º 3ª( BCN). 
2 hab, despatx, cuina, ampli 
menjador i balcó. Prop metro 
Pas. Maragall, zona residencial. 
Vista al Parc Guinardó. 750 €/
mes. Tel. 670214104.

Traducciones juradas y jurídi-
cas: Alemán, inglés, francés. 
Redacción correspondencia. In-
terpretaciones simultáneas en 
reuniones y conferencias. Tel. 
Outsourcing. Tel. 639209100.

 
 

DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Abogada busca piso de alquiler 
en Badalona centro, Montgat, 
Masnou , tengo mascota, 
necesito dos habitaciones, 
exterior con ascensor y 

salida a balcón. Me urge. Tel. 
686524325.

Busco compañera con amplia 
experiencia, para compartir y 
expandir despacho profesional. 
En Av. Paral·lel, 148 prin. Finca 
modernista de 100 metros; 
sala de juntas y de espera. 
120€/mes. 620784949.

Cerquem advocat/econo-
mista amb cartera pròpia per 
compartir despatx amb civilista 
i laboralista al centre de Barce-
lona, per ampliar especialitats 
i crear col·laboracions. Tots 
els serveis disponibles. Tel. 
933022246.

Se busca compañero/a para 
compartir despacho totalmen-
te amueblado, incluye teléfono/
fax, luz, agua y wifi. Precio 290 
euros/mes. Por Pl. Llucmajor 
de Barcelona. Contacta con 
Pedro móvil 645978566.

Se busca abogado/a inte-
resado/a en incorporarse en 
despacho ubicado en la calle 
Escuelas Pias de Barcelo-
na, llevando sus propios 
asuntos y con posibilidad de 
colaboración con expedi-
entes del despacho. Tel. 
932150532.

Comparto despacho a cambio 
de ayuda en el despacho. Está 
en Les Corts a pie de calle. Tel. 
676870126.

Se precisa Colaborador/a 
especialista en Laboral para 
Consultoría en Bcn. Se ofrece 
Despacho para atender a sus 
propios asuntos y colaboración 
con expedientes del despacho. 
Tel. 934153615.

VENTA, LLOGUER. TRASLLAT

PYME especializada en gestión 
de Recursos Humanos y ges-
tión laboral, busca despacho 
para adquirir despacho de fono 
de comercio o cartera clientes 
de gestión laboral. contacto@
inadvisors.es
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OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40

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.
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