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EDITORIAL

La Festa Major dels advocats i advocades de Barcelona de 
2017 ja és a punt. Del 8 al 19 de febrer, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona s’omplirà d’activitats per celebrar, com 
és tradició, la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. 

L’acte institucional més destacat segueix sent la Ses-
sió Solemne, que serveix per reconèixer públicament la 
dedicació continuada a la professió dels companys i com-
panyes que compleixen 25, 50 i 75 anys de col·legiació, 
per donar la benvinguda als nous col·legiats amb l’acte 
simbòlic de la imposició de togues, per al lliurament dels 
premis jurídics; les cerimònies civil i religiosa, per recordar 
els companys que ja no hi són. 

Aprofitarem per donar protagonisme a la nostra Bibliote-
ca, que tot just acabem de renovar, amb visites guiades, 
també amb els vostres fills, que us permetran conèixer 
tot el fons jurídic que alberga. 

L’oferta lúdica és, novament, molt variada, amb el teatre, 
el concert de la nostra Coral, el Concurs d’Oratòria Ama-
deu Maristany dels nostres joves advocats i el Diverti-
cab, la festa per als més petits de la casa.  I en l’àmbit 
esportiu, recuperarem el Torneig de Pàdel, que se sumarà 
al Futbol 7 i un concert solidari per recaptar fons per a la 
Fundació Degà Ignasi de Gispert.

Al Mercat Solidari, que compleix el seu cinquè aniversari, 
trobareu durant tot un dia els productes i la informació de 
diferents ONG amb les quals col·labora l’ICAB. 

A tots aquests actes habituals, hi haurà també la 4a 
edició de la Fira Internacional de l’Advocacia, es comme-
morarà el 25è aniversari de la Fédération des Barreaux 
d’Europe (“la FBE”) i organitzarem més d’una vintena de 
jornades de formació. 

Sota el lema Next stop: Barcelona connection, la 4a Fira 
Internacional de l’Advocacia fomentarà el networking 
entre advocats i advocades de diferents països amb l’ob-
jectiu d’afavorir la seva internacionalització.

A més, coincidint amb el 25è aniversari de la FBE, tindran 
lloc les Trobades de Barcelona - Memorial Jacques Henry, 
que se centraran en el tema dels menors no acompanyats 
i la Declaració Universal dels Drets Humans. 

La formació també és present en la Festivitat de l’ad-
vocacia barcelonina, un punt essencial per a la nostra 
professió. Durant tres dies, s’oferiran a persones col·legi-
ades i associades ICAB més de 20 propostes formatives 
gratuïtes, sobre temes de candent actualitat, pensades 
per reactivar-vos i posar-vos al dia.    

En aquest exemplar de Món Jurídic i al web col·legial 
(www.icab.cat) trobareu més informació del programa, 
que s’ha elaborat pensant en tots i totes vosaltres, col-
legiats i col·legiades de la ciutat, que diàriament contri-
buïu a fer gran el nostre Col·legi. 

Espero comptar amb la vostra participació!

SANT RAIMON DE  
PENYAFORT 2017 

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

de l’Advocacia de Barcelona
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1. Pots disposar dels estalvis a partir del primer any. Del primer al segon any, s’aplica un 2,5% de penalització; del segon al tercer any, un 1%, i
a partir del tercer any, no hi ha cap tipus de penalització. A partir del cinquè any, no s’ha de tributar pels rendiments.
2. Rendibilitat del Plan de Ahorro 5 al tancament de 2016. 4.25% de rendibilitat a compte per al primer trimestre de 2017. Les rendibilitats 
passades no pressuposen les rendibilitats futures.
3. Régim fiscal aplicable a tota Espanya, excepte Àlaba Aquest exemple és de caràcter informatiu. Els termes corresponents queden supeditats 
a la normativa legal, estatutària i reglamentària vigent. La simulació s’ha fet amb hipòtesis de rendibilitat del 5% a llarg termini, que es pot 
modificar trimestralment en funció de la rendibilitat financera esperada de les inversions.

5
Ahorro
Plan de

  Estalviar és tan 
fàcil com això

Una mà 
d’avantatges! 

5.000 €
Aportació màxima anual

× 5 anys
Per estalviar impostos1

+ del 5 %
Rendibilitat mitjana
del Plan Universal2

= 3.567 €
Rendiments sense cap impost3

Estabilitat i solvència
de la Mutualidad de la Abogacía

Estalvia’t 
els impostos
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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



Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei Orgànica 1/2016, de 31 
d’octubre, de reforma de la Llei Orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Fi-
nancera (BOE núm. 264, 01.11.2016).

 Llei 2/2016, de 2 de novem-
bre, de modificacions urgents en 
matèria tributària (DOGC núm. 
7241, 07.11.2016).

 Reial Decret 596/2016, de 2 
de desembre, per a la modernit-
zació, millora i impuls de l’ús de 
mitjans electrònics en la gestió de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, pel 
qual es modifiquen el Reglament 
de l’Impost sobre el Valor Afegit, 
aprovat pel Reial Decret 1624/1992, 
de 29 de desembre, el Reglament 
General de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció 
tributària i de desenvolupament de 
les normes comunes dels proce-
diments d’aplicació dels tributs, 
aprovat pel Reial Decret 1065/2007, 
de 27 de juliol, i el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre 
(BOE núm. 294, 06.12.2016).

 Correcció d’errors de l’Instru-
ment de ratificació del Tractat de la 
Unió Europea, fet a Maastricht el 7 
de febrer de 1992 (BOE núm. 250, 
15.10.2016).

 Correcció d’errades de l’Ordre 
INT/1676/2016, de 19 d’octubre, 

per la qual es modifica l’annex I del 
Reglament general de conductors, 
aprovat pel Reial Decret 818/2009, 
de 8 de maig (BOE núm. 261, 
28.10.2016).

 Resolució de 13 d’octubre 
de 2016, conjunta de la Direcció 
general de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, i de la Secretaria 
General del Tresor i Política Finan-
cera, per la qual s’estableixen el 
procediment i les condicions per a 
la participació per via telemàtica en 
procediments d’alienació de béns 
mitjançant el portal de subhastes 
de l’Agència Estatal (BOE núm. 261, 
28.10.2016).

 Correcció d’errors de la Cir-
cular 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 anuals de les societats 
rectores dels mercats secundaris 
oficials, amb l’exclusió del Banc 
d’Espanya, de les entitats rectores 
dels sistemes multilaterals de nego-
ciació, 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 ofi-
cials i de sistemes multilaterals de 
negociació, i d’altres sistemes de 
compensació i liquidació dels mer-
cats que es creïn a l’empara del que 
preveu la Llei del mercat de valors 
(BOE núm. 233, 27.09.2016).

 Ordre JUS/1625/2016, de 30 
de setembre, sobre la tramitació 
dels procediments de concessió de 
la nacionalitat espanyola per resi-
dència (BOE núm. 246, 11.10.2016).

 Ordre EXI/286/2016, de 10 
d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de les subvenci-
ons per a projectes de recuperació 
i foment de la memòria democrà-
tica, i de promoció de la pau i dels 
drets humans (DOGC núm. 7234, 
26.10.2016).

 Ordre HFP/1822/2016, de 24 
de novembre, per la qual s’introdu-
eixen determinades modificacions 
tècniques en els dissenys físics i 
lògics dels models de declaració in-
formativa núms. 165, 170, 193, 194, 
196, 280 i 282 aprovats, respecti-
vament, per Ordre HAP/2455/2013, 
de 27 de desembre, Ordre EHA 
/97/2010, de 25 de gener, Ordre 
EHA/3377/2011, de 1 de desem-
bre, Ordre de 18 de gener de 1999, 
Ordre EHA/ 3300/2008, de 7 de no-
vembre, Ordre HAP/2118/2015, de 
9 d’octubre i Ordre HAP/296/2016, 
de 2 de març (BOE núm. 288, 
29.11.2016).

 Ordre HFP/1823/2016, de 25 
de novembre, per la qual es desen-
volupen per a l’any 2017 el mètode 
d’estimació objectiva de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones 
Físiques i el règim especial simplifi-
cat de l’Impost sobre el Valor Afegit 
(BOE núm. 288, 29.11.2016).
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AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

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 50 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

Captura el codi QR i

coneix la nostra news

‘Professional Informa’

1 /6
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.
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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 50 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.
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AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

INTRODUCCIÓ

Novament l’any acaba amb impor-
tants novetats en l’àmbit fiscal. El 3 
de desembre va publicar-se al BOE 
el RDL 3/2016, mitjançant el qual 
s’adopten mesures en l’àmbit tribu-
tari dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i altres mesures 
urgents en matèria social. 

Tal com reconeix la pròpia exposició 
de motius del RDL aquestes mesu-
res tenen com a objectiu incremen-
tar la recaptació de l’Estat i reduir 
el dèficit públic, complementant 
les aprovades al mes d’octubre pel 
Reial Decret-Llei 2/2016, el qual va 
modificar el règim dels pagaments 
a compte de l’Impost sobre Soci-
etats (IS) per a les empreses amb 
una xifra de negocis superior als 10 
milions d’Euros, establint per a elles 

un tipus de gravamen del 24% i un 
pagament fraccionat mínim equiva-
lent al 23% del resultat comptable. 

L’esmentat RDL 3/2016 introdueix 
modificacions principalment en l’Im-
post sobre Societats, tot i que també 
afecta a d’altres qüestions vincula-
des a l’Impost sobre Patrimoni, els 
impostos especials, la Llei General 
Tributària o la Llei del cadastre immo-
biliari. Tanmateix, el RDL 3/2016 apro-
va altres mesures socials, relatives al 
topall màxim i les bases màximes de 
cotització a la Seguretat Social, que 
s’incrementen un 3% respecte a les 
vigents al 2016.  

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Seguidament es comenten les 
principals novetats en l’àmbit de 
l’Impost sobre Societats. Cal tenir 
en compte que, tal com s’anirà indi-
cant, algunes d’aquestes mesures 
ja entraran en vigor en els exercicis 
iniciats a partir de l’1 de gener de 
2016, mentre que d’altres ho faran 
en els exercicis iniciats a partir de l’1 
de gener de 2017.  

Mesures que entren en vigor  
a partir de l’1 de gener de 2016

• Limitació a la compensació de 
bases imposables negatives (BINS). 
Per a les empreses amb un import 
net de la xifra de negocis durant els 
12 mesos anteriors a l’inici del perí-
ode impositiu d’entre 20 i 60 milions 
d’euros el límit s’estableix en el 
50% de la base imposable (prèvia a 
la aplicació de la reserva de capita-

lització i de la pròpia compensació 
de BINS), mentre que si la xifra de 
negoci és superior als 60 milions 
d’euros el límit es fixa en el 25%. 
La resta d’empreses mantindran el 
límit general ja establert en la llei de 
l’IS del 60% (70% a partir del 2017). 

• Limitació a l’aplicació de les de-
duccions per doble imposició. La 
suma de les deduccions per doble 
imposició, ja siguin acreditades en  
el propi exercici o en exercicis ante-
riors, no podrà superar el 50% de  
la quota íntegra de l’IS. 

• Nou mecanisme de reversió de 
deterioraments en el valor de partici-
pacions que havien estat deduïbles 
abans del 2013. Com a recordatori 
previ a aquesta mesura, cal indicar 
que, des dels exercicis iniciats a par-
tir de l’1 de gener de 2013, les pèr-
dues corresponents al deteriorament 
dels valors representatius de parti-
cipacions en el capital o fons propis 
d’entitats no són fiscalment deduï-
bles. L’establiment d’aquest règim de 
no deduïbilitat va venir acompanyat 
d’un règim transitori, que, en essèn-
cia, obliga a revertir fiscalment les 
pèrdues per deteriorament de valors 
que havien estat deduïbles abans del 
2013 en els exercicis en els que els 
fons propis de les entitats participa-
des es recuperen. 

El RDL 3/2016 estableix una modifi-
cació rellevant en aquest règim tran-
sitori, imposant una reversió mínima 
anual durant els exercicis 2016-2020, 
ambdós inclosos, d’una cinquena 
part de l’import del deteriorament 

Per Sandra Ricart Balcells  
Col·legiada núm. 29.175

PRINCIPALS NOVETATS FISCALS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016
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que va ser fiscalment deduïble i 
que es troba pendent de reversió. 
Aquesta reversió “mínima” resultarà 
aplicable sempre i quan sigui su-
perior a l’import que correspondria 
revertir d’acord amb les regles gene-
rals anteriorment esmentades. 

Aquesta mesura pot resultar especi-
alment perjudicial per aquells contri-
buents de l’IS que, havent de revertir 
obligatòriament aquestes pèrdues per 
deteriorament, vegin a més a més limi-
tada la possibilitat de compensar bases 
imposables negatives i deduccions. 

Mesures que entren en vigor  
a partir de l’1 de gener de 2017

• No deduïbilitat de les pèrdues deri-
vades de la transmissió de participa-
cions que tenen dret a l’exempció 
de l’article 21 de la llei del IS. Amb 
aquesta modificació s’estableix un 
tractament simètric entre les rendes 
positives i negatives obtingudes en la 
transmissió de determinades partici-
pacions. Així, tenint en compte que 
les rendes positives no s’integren a 
la base imposable si es compleixen 
els requisits establerts en l’article 21 
de la llei de l’IS, tampoc seran de-
duïbles les pèrdues obtingues en la 
transmissió d’aquestes participacions 
qualificades, és a dir, participacions 
que tenen dret a gaudir de l’exemp-
ció de l’article 21 de la llei del IS en 
complir els requisits de percentatge 
de participació (5%) o valor d’adquisi-
ció (20 milions d’euros). 

• No deduïbilitat de pèrdues gene-
rades en relació a participacions en 
entitats establertes en paradisos 
fiscals o en territoris que no tinguin 
un nivell de tributació adequat (10% 
de tipus de gravamen nominal). 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

En l’àmbit de l’Impost sobre el Patri-
moni cal recordar que la llei 4/2008 va 
establir una bonificació del 100% de la 
quota íntegra d’aquest impost aplicable 
a tots els contribuents. Aquesta boni-
ficació va resultar aplicable únicament 
durant els exercicis 2008 a 2010, ja 
que a partir de l’any 2011 aquesta ha 
estat objecte de derogació, suposa-
dament de forma transitòria, i per tant 
els contribuents han estat subjectes 
a tributació en aquest impost des de 
l’esmentat exercici 2011.  

Mitjançant el RDL 3/2016 el Govern 
espanyol ha formalitzat la pròrroga 
de l’Impost sobre el Patrimoni per 
l’any 2017, demorant novament l’apli-
cació de la bonificació del 100% de 
la quota a l’any 2018. 

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA 

Una altra de les mesures que intro-
dueix el RDL 3/2016 és l’eliminació 
de la possibilitat d’obtenir ajorna-
ments o fraccionaments de determi-
nats deutes tributaris. En concret, a 
partir de l’1 de gener de 2017 no serà 
possible ajornar o fraccionar els deu-
tes que s’enumeren a continuació: 

• Els que corresponen als retenidors 
o als obligats a realitzar ingressos a 
compte.

• Aquells que tenen origen en l’exe-
cució de resolucions fermes que 
desestimen total o parcialment les 
pretensions i que han estat dictades 
en un recurs, reclamació econòmi-
ca-administrativa o recurs contenci-
ós-administratiu (i que prèviament 
havien estat suspesos durant la trami-
tació dels recursos o reclamacions).

• Els que deriven de tributs que 
són legalment repercutits (per 
exemple, l’IVA), excepte que es 
justifiqui que les quotes repercuti-
des que cal ingressar no han estat 
satisfetes.

• Els que corresponen als paga-
ments fraccionats a compte del IS. 

Així doncs, a partir de 2017 la sol·li-
citud d’ajornament o fraccionament 
d’algun d’aquests deutes no serà 
admesa, i per tant, no es considera-
rà presentada. A nivell pràctic, això 
suposa que, si la sol·licitud s’havia 
presentat en període voluntari de 
pagament, la inadmissió implicarà 
que el període executiu s’iniciï en 
vèncer el període voluntari, mentre 
que si s’havia presentat dins ja del 
període executiu continuaran les 
actuacions per al cobrament sobre 
el patrimoni del deutor. 

COEFICIENTS D’ACTUALIZACIÓ 
DE VALORS CADASTRALS

D’acord amb la Llei del Cadastre 
Immobiliari, les lleis de Pressu-
postos Generals de l’Estat poden 
actualitzar els valors cadastrals dels 
immobles urbans d’un mateix muni-
cipi per aplicació de coeficients en 
funció de l’any d’entrada en vigor 
de la corresponent ponència de 
valors del municipi.  

Tenint en compte que l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI) es meri-
ta l’1 de gener de cada any, i davant 
la impossibilitat d’aprovació de la 
Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per 2017, el RDL 3/2016 ha 
aprovat els corresponents coefici-
ents d’actualització de valors cadas-
trals per al 2017. 



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

Actualitat

LABORAL
ACOMIADAMENT 
COL·LECTIU A NIVELL 
DE CENTRE DE 
TREBALL

Tribunal Suprem,  
17 d’octubre de 2016 

La sentència del Tribunal Suprem de 
17 d’octubre de 2016, en aplicació 
de la doctrina comunitària, considera 
que és col·lectiu l’acomiadament 
dels treballadors de l’empresa 
Zardoya- Otis S.A, ja que si bé 
no supera els llindars establerts 
a nivell d’empresa sí que ho fa 
a nivell de centre de treball. En 
concret, el comitè d’empresa 
del centre de treball afectat 
interposà demanda de impugnació 
d’acomiadament col·lectiu contra la 
decisió empresarial d’acomiadar 27 
treballadors d’un centre de treball 
de 77 persones. L’empresa, en 
canvi, considerà que es tractaven 
d’acomiadaments individuals, al ser 
el número d’afectats inferior a 30 
treballadors, essent 3.100 la totalitat 
de la plantilla de l’empresa. Així 
doncs, la part patronal sostingué 
que no li era exigible la doctrina 
de la Unió Europea ja que: (i) va 
complir amb la normativa interna, 
(ii) l’Estat va incórrer en infracció 
de l’ordenament comunitari al 
transposar incorrectament la 
Directiva en la matèria i (iii) es 
tractava d’un judici entre particulars 
i, per tant, la Directiva no en podia 
tenir efecte directe. Finalment, 
l’Alt Tribunal recorda la doctrina 
comunitària dels casos Wilson, 
Lyttle i Rabal Cañas, i entén que 

és aplicable a l’esmentat cas ja 
que, si bé la Directiva no té efecte 
directe horitzontal - és a dir, no 
és aplicable als assumpte entre 
particulars -, sí que és possible 
interpretar la normativa interna 
conforme a la Directiva. I, això 
en base a que (I) l’article 51 de 
l’Estatut dels Treballadors no exclou 
expressament el còmput dels 
llindars per centre de treball, i (II) la 
finalitat del legislador era atorgar una 
major protecció als treballadors. En 
base a aquest raonament es conclou 
que les extincions dels contractes 
de treball eren constitutives d’un 
acomiadament col·lectiu. 

EL ‘DISCURS DE L’ODI’ 
A LES XARXES SOCIALS 
NO ESTÀ EMPARAT 
PER LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ

Tribunal Suprem,  
2 de novembre de 2016 

La Sala Segona del Tribunal Suprem 
ha confirmat la pena d’un any i mig 
de presó i inhabilitació absoluta per 
10 anys per al qual ja va ser penat 
per l’Audiència Nacional per un 
delicte d’enaltiment del terrorisme, a 
causa del contingut d’uns missatges 
que va pujar als seus comptes a les 
xarxes socials Facebook i Twitter 
durant l’any 2013.

La sentència analitza la 
jurisprudència del Tribunal 
Constitucional i del Tribunal 
Europeu de Drets Humans sobre 
l’anomenat ‘discurs de l’odi’ 
(lloança o justificació d’actes 

terroristes), i assenyala que alguns 
comportaments no poden tenir la 
cobertura d’un dret fonamental com 
la llibertat de expressió.

Entre els missatges que es 
destaquen en els fets provats de 
la sentència, figuren els següents: 
“A mi no em fa cap pena Miguel 
Ángel Blanco em fa pena la família 
desnonada pel banc”, “Dues 
notícies, una bona i una dolenta: 
la bona, a la Carolina (Jaén) li han 
cremat el cotxe a un regidor pepero. 
la dolenta, el pepero no estava dins 
...”, o “Si al final Aznar torna de ple a 
la política activa, espero que ETA ho 
faci també, per equilibrar la balança”.

El Tribunal rebutja el recurs 
de l’acusat, que va al·legar 
que l’Audiència Nacional no 
havia sospesat “les detallades 
explicacions sobre cada d’una de les 
frases que havia realitzat en l’acte 
del judici”.

La sentència assenyala una qüestió 
interessant des del punt de vista 
processal: “Certament a vegades 
provar la innocència es converteix 
en una tasca impossible (probatio 
diabòlica) però no tant perquè 
el Tribunal imposi una càrrega 
desmesurada i improcedent, sinó 
perquè els fets apareixen amb 
tal evidència que es torna tasca 
hercúlia desmuntar-la. El delinqüent 
in fraganti ensopega amb un mur 
inesquivable per convèncer de la 
seva suposada innocència al Tribunal. 
Però això és així no per una aplicació 
indeguda de les regles sobre la 
càrrega de la prova sinó per la 
mateixa forma d’aparició del succés 
(...). En delictes d’expressió en què 
el missatge, objectivament punible, 
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ha quedat fixat, un cop acceptada 
l’autoria, es complica evidentment la 
possibilitat d’eludir la condemna. Els 
fets han estat provats i certament 
des d’aquí es fa molt difícil trobar 
una disculpa raonable que sigui 
convincent”.

En efecte, i al marge del cas concret, 
no són pocs els procediments 
penals on el problema no és si els 
fets s’han de declarar provats o no, 
sinó si els mateixos són constitutius 
de delicte. Moltes vegades, aquests 
són els casos més difícils de 
defensar.

CIVIL
NOUS HORITZONS A LA 
INDEMNITZACIÓ PER 
DANYS

Tribunal Suprem, 8 d’abril de 2016 

Per Elisabet Rosa Sempere,  
col·legiada núm. 26.683

Una de les tasques sens dubte més 
complexes a la praxi jurídica és la 
de quantificar la indemnització pels 
danys i perjudicis causats a les 
persones, tant en la seva dimensió 
patrimonial com, especialment, ex-
trapatrimonial. 
 
Malgrat que la reparació íntegra 
del dany es consagra efectiva-
ment com un principi fonamental 
del sistema a l’article 33 de la Llei 
35/2015, previst per a cobrir totes 
les conseqüències tant patrimoni-
als com morals del dany, tenint en 
compte qualsevol circumstàncies 
de la víctima, el cert és que adver-
tim en la reforma una subtil espe-
cificació pel que fa al tipus de dany 
que s’indemnitza. Així, mentre que 
el RDL 8/2004 establia que “aquest 
sistema s’aplicarà a la valoració 
de tots els danys i perjudicis a les 

persones ocasionats en accident de 
circulació”, la Llei 35/2015 estableix 
en el seu article 32 que el sistema 
“té per objecte valorar tots els per-
judicis causats a les persones com 
a conseqüència del dany corporal 
ocasionats per fets de la circulació 
“, mantenint l’article 35 aquest parà-
metre del dany “corporal”. Què suc-
ceeix llavors amb aquells danys no 
corporals? És indemnitzable d’acord 
amb el barem, per exemple, l’angoi-
xa patida per un conductor que surt 
il·lès d’un accident però passa la nit 
aïllat en un barranc? 
 
El debat, però, és molt més ampli 
i necessari -i d’aquí la voluntat 
d’escriure aquestes línies- pel que 
fa a les indemnitzacions derivades 
d’una altra classe de supòsits que 
no són accidents de circulació (si-
nistres aeris, naufragis, o qualsevol 
altre tipus d’accident o fins i tot 
acte dolós). Un cas paradigmàtic 
de l’anàlisi plantejat ha estat el del 
naufragi del creuer Costa Concòr-
dia, que va encallar a les costes 
italianes el 13 de gener de 2012. En 
aquest sinistre, molts dels passat-
gers van poder evitar les lesions 
corporals, però tots van patir uns 
danys morals evidents, fruit de la 
inquietud i, fins i tot, pànic viscut 
durant la nit dels fets a l’espera 
de ser rescatats mentre el vaixell 
s’enfonsava. Tot i que la insegure-
tat jurídica sobre la quantia indem-
nitzatòria que podrien obtenir en 
seu judicial afectava especialment 
als perjudicats, això també podia 
suposar un avantatge en la ne-
gociació amb la responsable civil 
del sinistre, i, per això, la majoria 
d’afectats va prioritzar la via extra-
judicial per tancar acords indem-
nitzatoris. La resta d’afectats que 
va decidir litigar va tancar el capítol 
judicial amb aquesta sentència de 
l’Alt Tribunal que va declarar que “la 
utilització de les regles del barem 
com a criteris orientadors, és a dir, 
per quantificar les indemnitzaci-

ons pels perjudicis causats a les 
persones com a conseqüència del 
dany corporal no ocasionat per un 
fet de la circulació (d’un vehicle de 
motor), no exclou la indemnització 
per separat dels danys morals que 
no siguin conseqüència del referit 
dany corporal, requisit aquest últim 
que elimina per hipòtesi la possibi-
litat d’una doble indemnització pel 
mateix dany moral”.  
 
Cal notar que per al cas analitzat no 
era d’aplicació el barem introduït per 
la Llei 35/2015; no obstant això, l’Alt 
Tribunal s’acull a l’actual especifica-
ció del dany corporal per interpretar 
d’una manera oberta el sistema deri-
vat de l’antiga regulació, vigent en 
el moment del sinistre, i superar (o 
matisar) així el principi de reparació 
íntegra, quan es constati que, amb 
independència de l’existència o no 
d’un dany corporal, hi ha un dany 
moral que ha de ser rescabalat de 
forma autònoma. 
 
Encara que els termes en què es 
va formular el recurs de cassació 
no van permetre a l’Alt Tribunal, 
per mor del principi de congruèn-
cia, materialitzar aquesta doctrina 
en una resolució estimatòria que 
concedís majors imports als de-
mandants, ens trobem sens dubte 
davant d’una resolució d’enorme 
transcendència, que modifica la 
doctrina del Tribunal Suprem que 
s’aplicava fins ara, i que impedia, en 
aquesta classe de sinistres, aplicar 
el barem per a una part dels danys i 
no per a altres capítols. 
 
La justícia no és concedir a tots 
el mateix, sinó a cadascú el que li 
correspon. I en aquesta línia hem 
d’advocar els juristes, trobant les 
eines per, sense renunciar a la 
seguretat jurídica, aconseguir una 
aplicació del dret racional, d’acord 
amb la realitat social i allunyada de 
l’encotillament, sovint inevitable, 
del nostre sistema legislatiu.



Després de la presentació de l’acte per 
Jesús Sánchez, Francisco González de 
Audicana Zorraquino, magistrat del Jutjat 
de Primera Instància 38 de Barcelona, va 
començar definint què és l’IRPH (acrò-

nim de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris) 
d’acord amb la Circular 8/1990, de 7 de setembre com 
un tipus mitjà dels préstecs hipotecaris per a l’adquisi-
ció d’habitatges lliures a més de tres anys, concedits 
per les caixes d’estalvis. Actualment continua existint 
i aplicant-se l’IRPH entitats, no així l’IRPH Caixes que 
es va eliminar per la Llei 14/2013, de 27 de setembre. 

El problema és important, ja que en els últims 10 
anys, més d’un milió d’hipoteques concedides en el 
conjunt de l’Estat, de les quals més d’una tercera 
part correspon a Catalunya, utilitzen aquest tipus de 
referència. Comparant un préstec a 30 anys d’Euríbor 
més 0.75% amb IRPH+0.5% de l’any 2007 a l’any 
2016, el consumidor amb préstec referenciat a IRPH 
paga de mitjana 2.000 euros més anuals que amb 
l’Euríbor, és a dir, que en 10 anys paga 20.000 euros 

més. Això implica que, si s’apliquen aquestes dades a 
Catalunya, tenim 4.900 milions d’euros; i en el conjunt 
de l’Estat Espanyol, són 26.000 milions de diferèn-
cia entre haver subscrit tots els crèdits a Euríbor o a 
IRPH. Precisament per la magnitud, el Tribunal Suprem 
encara no s’ha pronunciat.

El Banc d’Espanya, en resposta al Jutjat Mercantil 4 
de Burgos —recollida en l’Informe de setembre de 
2015 del Síndic de Greuges—, comenta que l’IRPH es 
calcula a partir de les dades facilitades per les caixes 
dels préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge 
lliure que concedeix a termini igual o superior a tres 
anys al Banc d’Espanya, durant els primers quinze 
dies de cada mes, amb aquestes dades es fa una mi-
tjana simple. Al tractar-se d’una mitjana simple, totes 
les caixes tenien el mateix pes específic amb indepen-
dència del volum de préstecs concedits per cadascu-
na. El tipus declarat era la Taxa anual equivalent, que 
incloïa les comissions, representant el cost total del 
crèdit. També incloïa els tipus declarats nuls com ara 
les clàusules sòl o d’arrodoniment a l’alça. S’eliminen 

SOBRE L’ÍNDEX DE  
REFERÈNCIA DE PRÉSTECS 
HIPOTECARIS O IRPH
El 23 de novembre de 2016 es va realitzar una conferència sobre l’anàlisi 
de les clàusules IRPH en els contractes de préstec hipotecari, presentada i 
moderada per Jesús Sánchez García, president de la Secció de Dret Processal 
i amb la participació de Francisco González de Audicana Zorraquino, José 
María Ribelles Arellano, Ignasi Fernández de Senespleda i Paz Cano Sallarés.

Ingrid Sumarroca Hurtado
Col·legiada núm. 32.482
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els tipus que han sigut rebaixats per a empleats o fun-
cionaris fruits de conveni.

Les diferències amb l’Euríbor són manifestes i totes 
tenen com a base que la finalitat és diferent, ja que 
mentre l’IPRH és el resultat del que li costa a la caixa 
concedir el crèdit, l’Euríbor és el cost actual del diner, 
per tant, la perspectiva a aplicar és diferent. 

Analitzant més de 200 sentències, en el 80% de les 
sentències dels Jutjats de Primera instància i Jut-
jats Mercantils s’anul·la l’IRPH. Hi ha diferències en 
determinar quina és la conseqüència de la nul·litat de 
l’IRPH, havent-hi diverses possibles solucions: des de 
no aplicar cap interès per entendre que el préstec és 
essencialment gratuït ex art. 1.755 del Codi Civil, fins 
a aplicar un tipus substituïu que seria l’Euríbor més 
1% o aplicar —unànime— que si s’ha previst un tipus 
substitutiu legal aplicar llevat que s’hagués pactat 
quelcom diferent. Pel que fa a les Audiències Provin-
cials, només la d’Àlaba estima la nul·litat de l’IRPH. A 
Catalunya, només la Secció 15a de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, s’ha pronunciat en un procediment 
declaratiu, i d’altres de manera indirecta en procedi-
ments d’execució hipotecària. 

Les vies que considera per a declarar la possible nul·li-
tat de l’IRPH són: 1r) com a més habitual, el control 
de transparència de saber si el consumidor en el mo-
ment de la subscripció del préstec, tenia coneixement 
del que era l’IRPH, i de les gràfiques sobre l’evolució; 
2n) clàusula abusiva, encara essent clàusula essencial; 
i 3a) vici del consentiment, en un error de l’element 
essencial del contracte, s’hauria de presumir que 
efectivament afecta al consentiment com a element 
essencial sobre una conculcació de norma imperativa.

José María Ribelles Arellano, magistrat de la Secció 
5a de l’Audiència Provincial de Barcelona, considera 
que no pot examinar-se el caràcter abusiu del contin-
gut i l’equilibri de les prestacions establert per una 
condició general que defineixi l’objecte principal del 
contracte. Això no exclou que no pugui sotmetre’s a 
un control de transparència. 

Tanmateix, el Tribunal Suprem (sentència de 
23.12.2015) recorda que les condicions d’un contrac-
te —formalitzat tant amb empresaris i professionals 
com amb consumidors— poden ser objecte de control 
d’un primer d’incorporació (transparència documental 
o gramatical) per la via dels arts. 5 i 7 LCGC; i d’un 
segon control de transparència de les clàusules no 
negociades en contractes formalitzats amb consumi-

dors que, d’acord amb l’art. 80 TRLGDCU, que té com 
a objecte que l’adherent conegui o pugui conèixer la 
càrrega jurídica i econòmica.

Atesa la significació econòmica que suposa la nul·litat 
del tipus —que és passar de tipus variable a no haver 
tipus i restituir totes les quantitats abonades pel con-
sumidor en concepte d’interessos—, la Secció 15a de 
l’Audiència Provincial de Barcelona segueix un control 
de transparència específic per a la clàusula IRPH. Els 
motius per a l’específic control de transparència són 
els següents: 

1. No resulta pas evident que el consumidor hagués 
preferit el IRPH enlloc de l’Euríbor, tot i haver tingut 
total informació. 

2. En cap cas es pot transcriure la sentència del Tri-
bunal Suprem de data 9 de maig de 2013 sobre les 
clàusules sòl a la clàusula IRPH. En particular, mentre 
la clàusula IRPH determina directament l’interès apli-
cable (el preu),  la clàusula sòl es revela no essencial 
ja què hi ha contractes de préstec que no la contenen. 
Per tant, en el cas de la clàusula sòl, si pot no estar 
inclosa en el contracte, cas d’incloure-s’hi, sí hi ha 

d’haver un plus d’in-
formació per part de 
l’entitat que alerti al 
consumidor de la seva 
presència i de la seva 
incidència real en la 
determinació del preu. 

3. No es fan ne-
cessàries les simu-
lacions, com sí eren 
exigibles al contractes 
de swap.

4. No es pot presumir 
que el prestatari no 
conegués a quin índex 
estava referenciat el 
préstec. D’una banda, 

el càlcul de l’IRPH no és d’especial complexitat res-
pecte el càlcul de l’Euríbor. De l’altra, no és necessari 
—tot i ésser convenient— que s’informi al consumi-
dor d’altres índexs, ja que aquests altres índexs són 
oficials i, per tant, el consumidor pot conèixer-ne l’evo-
lució. 

5. La integració està prohibida expressament per la 
Directiva i per la jurisprudència. En conseqüència, en 

EN CONTRA DE 
LA NUL·LITAT: 
NO POT 
REALITZAR-SE 
ENJUDICIAMENT 
D’ABUSIVITAT 
SOBRE UN 
ELEMENT DE 
RETRIBUCIÓ DEL 
CONTRACTE
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cas de què la clàusula fos nul·la, hauria d’expulsar-se 
del clausulat i recalcular el contracte de préstec 
sense tipus. 

Ignasi Fernández de Senespleda, advocat de banca, 
entén que els préstecs pactats a IRPH no tenen de per 
si un vici de nul·litat, essent el motiu fonamental que, 
tal i com afirma la Sentència del Tribunal Suprem de 
18/6/2012, no pot realitzar-se enjudiciament d’abusivitat 
sobre un element de retribució del contracte. Per tant, 
considera que aquest tema està ja resolt pel Tribunal 
Suprem. 

Considera que, per a la banca, la sentència del Tribu-
nal Suprem de 9 de maig de 2013 creant el doble filtre 
de transparència va ser un canvi de les regles, perquè 

a un operador del 
mercat se li posava 
un requisit interpre-
tant l’article 80 de la 
Llei de Consumidors 
i Usuaris.

En qualsevol cas, 
considera determi-
nant que si hem de 
fer judici de rellevàn-
cia econòmica en la 
clàusula, no podem 
afirmar que l’IR-
PH és mes alt que 
l’Euríbor i extreure’n 
conclusions. Apunta 
que el diferencial ad-
dicional més elevat 
de l’IRPH ha estat 
del 0.25%, sent en 
un 60% ocasions 

entre 0 i 0.15%. Mentre que l’Euríbor + 0.75% només 
l’han tingut clients amb elevada solvència. La mitjana 
de crèdits es situa en Euríbor + 1.80%. El preu és el 
resultat de sumar l’índex amb el diferencial, atès el risc 
de solvència del client. Per tant, en cap cas, el Jutge 
pot posar preu al contracte. 

Per a determinar si la rellevància econòmica de la clàu-
sula ha passat desapercebuda ha de tenir-se en compte 
el preu per a confrontar els índexs. L’únic que queda 
és argumentar que la banca no va advertir de l’evolució 
previsible de l’índex. Recorda que el Tribunal Suprem 
sobre swap en totes les sentències de l’any 2016, 
disposa que no els correspon a les entitats projectar 
la probable evolució de l’índex, perquè no el pot donar 

l’entitat financera com a element de certesa de la cele-
bració del negoci. 

Entén que clàusula supera control de contingut que no 
hauria de realitzar-se perquè és preu com control de 
transparència. 

Paz Cano Sallarés, advocada i vocal de la Comissió 
Normativa, comença apuntant que donada la dispari-
tat general de criteri entre les estimacions de nul·li-
tat dels Jutjats de Primera Instància i Mercantils i les 
desestimacions de les Audiència Provincials, recoma-
na demandar la nul·litat d’altres clàusules abusives 
que es eventualment puguin trobar-se en el préstec 
de manera conjunta a la petició de nul·litat de la clàu-
sula d’IRPH. 

Tot i que no resulta aplicable des del 2013, considera 
que no s’havia d’aplicar des de 2011 amb la aprovació 
de la Ordre 2899, de 28 octubre, on s’estableixen els 
tipus d’interès oficials (art. 27) entre els que ja no hi 
és l’IRPH Caixes. El Preàmbul de la referida llei dispo-
sa que el preu al que les entitats bancàries compren 
el seu diner no té res a veure amb el preu al qual el 
venen. Per tant, les entitats no s’ajustaven al preu 
real, sinó que anaven per damunt fent entrar-hi comis-
sions i despeses. 

Considera que, de l’Informe Banc d’Espanya, se’n pot 
extreure que era un índex susceptible de manipulació. 
De l’examen de l’evolució dels índexs, és clar que, per 
tal de compensar, quan més baixava Euríbor, més es 
pujava el IRPH. 

La data de formalització del contracte és rellevant per-
què pel que es varen formalitzar l’any 2011 les entitats 
coneixien que havia de desaparèixer, però el seguien 
oferint com a més estable i garantit del que era l’Eu-
ríbor, quan el cert és que en aquells anys les entitats 
coneixien l’evolució. 

Juntament amb la Ordre 2899, de 28 octubre, resulta 
aplicable la Llei 2/2009, de 31 de març, per la que se 
regula la contractació amb consumidors de préstecs i 
crèdits hipotecaris, l’article 17 de la qual disposa que 
els tipus seran vàlids si no són susceptibles d’influèn-
cia, cosa que resulta evident que no succeeix en el 
cas de l’IRPH.

Finalment, recomana fonamentar les demandes de 
nul·litat de la clàusula IRPH de la següent manera: 1r, 
control d’incorporació; 2n, control de transparència; i, 
3r, vici del consentiment. 

FONAMENTAR LES 
DEMANDES DE 
NUL·LITAT DE LA 
CLÀUSULA IRPH 
EN EL SEGÜENT:  
1R, CONTROL 
D’INCORPORACIÓ; 
2N, CONTROL DE 
TRANSPARÈNCIA; 
I, 3R, VICI DEL 
CONSENTIMENT





E l derecho de defensa, reconocido constitu-
cionalmente como derecho fundamental en 
el art. 24 CE, tiene como vertiente clásica  
el derecho que tiene toda persona que se 
enfrenta a un proceso judicial a defenderse 

de la investigación o acusación que se formule contra 
ella. En aras a salvaguardar y garantizar tan esencial 
derecho, el art. 24. CE contempla todo un catálogo 
de derechos también fundamentales como son, entre 
otros, el derecho a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 
Los artículos 118 y 520 de la LECrim regulan su ejer-
cicio, contemplándose para ello una serie de garan-
tías entre las que se encuentra el “derecho a guardar 
silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo 
y el derecho a no declarar contra sí mismo y a no con-
fesarse culpable”.

En este sentido, hay que recordar que, como prin-
cipio, el silencio no es más que el ejercicio de un 
derecho fundamental que no debe ser tomado como 
indicio de culpabilidad, sino como una estrategia de 
defensa pasiva. No obstante lo anterior, partiendo de 
la doctrina del TEDH  (por todas, Caso Murray contra 

Reino Unido), tanto el Tribunal Supremo como el Tribu-
nal Constitucional  han proclamado que “puede justi-
ficarse que se extraigan consecuencias negativas del 
silencio, cuando, existiendo pruebas incriminatorias 
objetivas al respecto, cabe esperar del imputado una 
explicación” (Sentencia Tribunal Constitucional núm. 
202/2000, de 24 julio), 

Pues bien, ante la voluntad de no declarar del acusa-
do, o de contestar solo a las preguntas de la defensa,  
nos encontramos en muchas ocasiones en la práctica 
forense con la clara pretensión de las acusaciones, 
o incluso de otras defensas, de consignar –o incluso 
aportar- por escrito las preguntas que se pretenden 
realizar a fin de que se reflejen en el acto de la decla-
ración. Lo anterior implica la formulación de todas y 
cada una de las preguntas para su debida transcrip-
ción y/o registro en soporte audiovisual.

En relación a la cada vez más frecuente pretensión de 
consignar las preguntas hay que destacar que ello no 
está previsto en el caso del interrogatorio a los investi-
gados o acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal 
sí que contiene una previsión en el artículo 709 pero 

CONSIGNACIÓN DE LAS 
PREGUNTAS AL ACUSADO POR 
PARTE DE LA ACUSACIÓN 
Con base en el derecho de defensa, la inexistencia del interrogatorio a los 
investigados o acusados en la LECrim y destacadas resoluciones judiciales, los 
autores fundamentan su postura de que la consignación de las preguntas por 
parte de la acusación frente al acusado que hace uso de su derecho a guardar 
silencio no es sólo una práctica inútil e innecesaria.

Jorge Navarro Massip
Colegiado núm. 18.787

Cristina Molins Joly
Colegiada núm. 39.791
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solo en relación a la 
prueba testifical, en 
sede de juicio oral 
y a los efectos del 
recurso de casación 
para valorar si las 
preguntas son cap-
ciosas, sugestivas o 
impertinentes

Por tanto, el de-
recho a guardar 
silencio, esto es, 
no responder a las 
preguntas que se 
formulan, como 
manifestación del 
derecho de defen-
sa, abarca no sólo 
la abstención a 
declarar como el 
que no se pueda –
con las excepciones 
antes apuntadas- 
valorar la falta de 

respuesta, así como el prescindir de las reacciones del 
investigado o acusado al escuchar las preguntas a las 
que, con carácter previo, ya se ha negado a contestar. 
En definitiva, se trata de evitar cualquier interpretación 
lesiva que pueda resultar no sólo de su comunicación 
verbal sino también de la no verbal como pudiesen ser 
gesticulaciones, muecas o expresiones de cualquier 
tipo frente a cada pregunta formulada.

Lo cierto es que, como se ha dicho, no hay sustento 
legal alguno para dicha práctica y la Jurispruden-
cia es cada vez más clara al respecto.  El Tribunal 
Supremo ha señalado (vide sentencia del Tribunal 
Supremo núm. 176/2008 de 24 abril, RJ 2008\1576)  
que el ejercicio del derecho constitucional a guardar 
silencio “no puede ser violentado por la acusación 
insistiendo en sus preguntas” y, seguidamente 
añade que “no es precisa la documentación de las 
preguntas que realiza, sino la expresión del ejercicio 
del derecho por parte del acusado”.  Más adelante 
concluye: “Consecuentemente, la formulación de 
las preguntas es intrascendente, pues el Tribunal no 
puede sacar consecuencia perjudicial alguna para 
los acusados de las mismas.”

Recientemente, la sentencia de la Sala Segunda nº 
686/2016 de 26 de julio de 2016 (RJ 2016\4209) ha 
proclamado que “No se adivina cuál pueda ser la 
utilidad procesal de la consignación de un listado de 
preguntas formuladas por la acusación una vez que 
el acusado ha anticipado su deseo de no declarar. 
Son preguntas que se lanzan al aire destinadas a 
nadie pues ya se sabe que no van a ser contesta-
das”. Es por ello que entendemos que dicha práctica 
de documentar unas preguntas sin respuesta mal 
se compadece con el derecho de defensa. 

Por tanto, como señala la sentencia núm. 37/2001 
de 28 septiembre de la Sección Séptima de la Au-
diencia Provincial de Cádiz (JUR 2001\318616) “En 
cuanto a las preguntas previamente redactadas es 
de advertir que se trata de un uso a extinguir (…), 
en la actualidad, dicha manera de proceder debe ser 
rechazada pues, independientemente de que ningu-
na norma lo ampara, el acusado tiene el derecho a 
no declarar.”

En conclusión, la consignación de las preguntas por 
parte de la acusación frente al acusado que hace 
uso de su derecho a guardar silencio no es sólo una 
práctica inútil e innecesaria sino que además podría 
considerarse contraria al ejercicio del derecho de 
defensa, entendiendo que esa práctica forense es 
reprobable por no compadecerse con una interpre-
tación constitucional del mismo.

Probablemente, como sucede en otros sistemas de 
corte anglosajón, si la declaración del acusado solo 
pudiera practicarse a instancias de la defensa, se 
evitarían extravagantes y desafortunadas prácticas 
forenses en relación a las consecuencias del dere-
cho a guardar silencio. 

EL DERECHO A NO 
RESPONDER A LAS 
PREGUNTAS QUE 
SE FORMULAN 
ABARCA NO SÓLO 
LA ABSTENCIÓN 
A DECLARAR 
COMO EL QUE NO 
SE PUEDA –CON 
LAS EXCEPCIONES 
ANTES 
APUNTADAS- 
VALORAR 
LA FALTA DE 
RESPUESTA



L ’article 24.1 de la Constitució reconeix com 
a dret fonamental el dret a la tutela judicial 
efectiva. Així mateix, el segon punt del 
precepte recull el dret a no declarar contra 
un mateix, a no confessar-se culpable i a 

la presumpció d’innocència; cosa que comporta que, 
en el nostre sistema jurídic, ningú pot ser condemnat 
sense que s’hagi practicat en el judici oral una proba 
de càrrec en contra, que sigui suficient i indubitada. 

Tot i la gran importància que revesteix la configuració 
pràctica d’aquest dret constitucional, no existeix un 
dret de l’acusat  a no escoltar les preguntes de les 
acusacions o a que no se li formulin. 

En aquest sentit, s’ha pronunciat el Tribunal Suprem, 
en sentència 642/2003, de 8 de maig: “el derecho 
de todo acusado a no declarar contra si mismo no es 
de naturaleza tan absoluta que impida a la acusación 
proponer al Tribunal el interrogatorio de preguntas 
destinadas al mismo en aquellos supuestos en que, 
haciendo uso del derecho que le asiste, se negare 
a responder a las mismas, es decir, es compatible 
dicho derecho de los acusados y el que corresponde 
a la defensa de la parte acusadora englobado gené-
ricamente en el derecho a la tutela judicial efectiva 
en cuanto representa la posibilidad de que el Tribunal 

tenga conocimiento de su visión de los hechos mani-
festada a través de dicho interrogatorio. “

En exactament el mateix sentit, la sentència núm. 
73/2007, de 19 de desembre, de l’Audiència Nacional 
s’ha pronunciat establint que “Es cierto, como de 
otra forma no podía ser, que a todos y cada uno de 
los acusados, cuando iban siendo llamados a declarar 
en el juicio, la Presidencia les informaba: “puede Ud. 
declarar o no declarar. Por el hecho de no contestar 
no sufrirá perjuicio alguno. Puede Ud. contestar a las 
preguntas que desee, a unas sí, a otras no, actuando 
como considere más adecuado para su mejor defen-
sa”. Tal advertencia se ha cumplido rigurosamente, 
porque nadie podrá decir, después de leer y analizar 
adecuadamente esta sentencia que la Sala ha utili-
zado una sola pregunta incontestada en perjuicio de 
algún acusado. Con la anexión de los escritos de las 
acusaciones a las actas del juicio tan solo se preten-
día, y se consiguió, aliviar el trabajo de la estenoti-
pista, que no se vio obligada a transcribir tantas y 
tantas preguntas, de las cuales, por otro lado, estaba 
quedando plena constancia en el plenario, pues no 
puede olvidarse que el juicio se estaba grabando 
íntegramente en DVD, en los que no solo se oía, sino 
que también se veía a las partes acusadoras formular 
“in voce” sus preguntas.”

LA VESSANT POSITIVA DE CONSIGNAR  
LES PREGUNTES QUAN L’ACUSAT ES 
NEGA A DECLARAR
Els autors d’aquest article defensen aquesta consignació amb base 
en la jurisprudència del Tribunal Suprem, del Constitucional i del 
Tribunal Europeu de  Drets Humans. Al proper article, trobareu  
els arguments dels autors que es posicionen en un sentit contrari.

	

Olga Arderiu Ripoll
Colegiado núm. 18.787

Raimon Tomàs Vinardell
Col·legiat núm. 38.416
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A tot això s’ha d’afegir que, en reiterades ocasions, 
el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans han manifestat que 
el silenci de l’acusat no pot constituir mai una proba 
de càrrec, sinó un element de suport al conjunt de 
proves realitzades al llarg del judici oral. 

Així, el Tribunal Suprem ha exposat en la sentència 
núm. 74/2013, de 6 de febrer, que “el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (Estrasburgo) en más de 
una ocasión, ha justificado la utilización del dato del 
silencio en determinadas circunstancias como re-
fuerzo probatorio a la hora de realizar una inferencia 

y obtener una con-
vicción. Y todo ello 
sin perjuicio del in-
discutible derecho 
a no declarar que 
posee el acusado”. 

En altres paraules, 
el silenci de l’acu-
sat mai serà una 
proba de càrrec 
de la comissió 

dels fets. Tanmateix, això no és obstacle, segons la 
jurisprudència, perquè el silenci pugui ser valorat per 
l’òrgan enjudiciador en el moment de la valoració de 
les proves de càrrec i que no varen tenir explicació 
per part del acusat. 

A tal efecte, el Tribunal Suprem, en sentencia 
642/2003 exposa: “El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, caso Murray contra el Reino Unido, de 
08/02/96, ya señaló que la ausencia de una explica-
ción alternativa por parte del acusado, que solamen-
te éste se encuentra en condiciones de proporcionar, 
puede permitir obtener la conclusión, por un simple 
razonamiento de sentido común, de que no existe 
explicación alternativa alguna, es decir, ello equivale 
no sólo a valorar las alegaciones exculpatorias sino 
también el silencio del acusado como un elemento o 
indicio corroborador o periférico ( SSTS 918/99 , 554 
y 1755/00 o 45/03 ). 

Lo que evidentemente no es posible es construir el 
método indiciario sólo a base de las manifestaciones 
autoexculpatorias del acusado, aun entendidas como 
inverosímiles o ilógicas, lo mismo que el silencio, 
pero si existen otros indicios sobre su participación 
en los hechos aquéllas pueden servir de indicio adi-
cional o de refuerzo para consolidar éstos. La STS 
1443/00 ha señalado, con cita del referido caso Mu-

rray y caso Condrom de 02/05/00, así como de la Ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional (STC 202/00), 
«en definitiva, el silencio del acusado en ejercicio de 
un derecho puede ser objeto de valoración cuando el 
cúmulo de pruebas de cargo reclame una explicación 
por su parte de los hechos.” 

En el mateix sentit, la sentència del Tribunal Suprem 
de 487/2014 de 9 juny indica: 

“El Tribunal Constitucional ha examinado la doctrina 
del “Caso Murray” en diferentes ocasiones en que le 
fue alegada en amparo por sujetos condenados en la 
vía penal.

Y así, en la sentencia 26/2010, de 27 de abril, el Tribu-
nal Constitucional argumentó lo siguiente: “... pone  
el acento también la demandante en la improceden-
cia de utilizar su silencio en juicio como elemento 
fundamentador del pronunciamiento condenatorio.  
A este respecto, hemos afirmado que “ ante la exis-
tencia de ciertas evidencias objetivas aducidas por 
la acusación como las aquí concurrentes, la omisión 
de explicaciones acerca del comportamiento enjui-
ciado en virtud del legítimo ejercicio del derecho a 

guardar silencio 
puede utilizarse por 
el juzgador para 
fundamentar la 
condena, a no ser 
que la inferencia no 
estuviese motiva-
da o la motivación 
fuese irrazonable 
o arbitraria” (SSTC 
202/2000, de 24 
de julio; 155/2002, 

de 22 de julio); ciertamente, tal silencio no puede 
sustituir la ausencia de pruebas de cargo suficientes, 
pero, al igual que la futilidad del relato alternativo 
autoexculpatorio, sí puede tener la virtualidad de co-
rroborar la culpabilidad del acusado” (STC 155/2002 , 
citando la STC 220/1998, de 16 de noviembre).”

En definitiva, segons la jurisprudència, el fet de con-
signar les preguntes quan l’acusat es nega a declarar 
no vulnera els drets fonamentals del mateix, sinó 
que es tracta d’una possibilitat processal que permet 
que el Tribunal tingui coneixement de la visió dels 
fets que té la part acusadora; en base a la qual pugui 
fonamentar la condemna en cas d’existir altre proves 
de càrrec objectives, donada la no resposta de l’acu-
sat a les indicades preguntes. 

NO EXISTEIX 
UN DRET DE 
L’ACUSAT A NO 
ESCOLTAR LES 
PREGUNTES DE 
LES ACUSACIONS

CONSIGNAR 
LES PREGUNTES 
PERMET QUE 
EL TRIBUNAL 
CONEGUI LA  
VISIÓ DELS FETS 



Amanca de novetats legislatives a l’àrea 
laboral, les últimes sentències del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estan 
causant un especial enrenou. En particular, 
la de 14 de setembre de 2016 està susci-

tant una elevada controvèrsia i ja estan començant a 
sorgir pronunciaments jurisdiccionals en la matèria.

Aquesta sentència del TJUE s’emet amb motiu de la petició 
de decisió prejudicial del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid (TSJ Madrid) i es centra en la interpretació de la 
clàusula 4 de l’Acord Marc sobre Treball de Duració Deter-
minada de 18 de març de 1999, que consta a l’annex a la 
Directiva 1999/70/CE del Consell de 28 de juny de 1999, re-
lativa a l’Acord Marc sobre Treball de Duració Determinada.

Les parts litigants en el procediment d’acomiadament 
d’origen eren Ana de Diego Porras (actora) i el Ministe-
ri de Defensa (demandada). L’actora havia estat con-
tractada des de 2003 fins a 2012 en virtut de diferents 
contractes de interinitat, considerats pel TSJ Madrid 
respectuosos amb la normativa laboral (article 15.c) de 
l’Estatut dels Treballadors – ET -), com també la legítima 
finalització empresarial de la relació contractual existent. 
Malgrat això, el TSJ Madrid planteja al TJUE la petició de 
decisió prejudicial sobre la compatibilitat de la normati-
va espanyola amb el principi de l’esmentada Directiva 
comunitària sobre no discriminació dels treballadors 
temporals. En concret, planteja les quatre següents pre-

guntes, que reben en la seva totalitat resposta afirmativa 
pel TJUE, a saber: (1) si s’ha d’entendre inclosa al terme 
“condicions de treball” de la clàusula 4, apartat 1, de 
l’Acord Marc sobre Treball de Duració Determinada, la 
indemnització per fi de contracte temporal; (2) si, alesho-
res, quan el contracte temporal finalitzi per les raons ob-
jectives de terminació en ell consignades, el treballador 
temporal té dret a rebre la mateixa indemnització legal 
per acomiadament objectiu que un treballador indefinit; 
(3) si, llavors, l’article 49.1.c) de l’ET és discriminatori i 
contrari a la Directiva comunitària; i (4) finalment, si no 
havent-hi raons objectives per a excloure a un treballador 
interí del dret a rebre la indemnització de l’article 49.1.c) 
de l’ET per fi de contracte temporal, hi ha una discrimi-
nació addicional dels treballadors interins respecte als 
altres treballadors temporals.

Amb la resposta afirmativa del TJUE a les quatre anteriors 
qüestions plantejades pel TSJ Madrid, la conclusió del 
TJUE no és altra que la normativa laboral espanyola en 
matèria de contractació temporal és contrària a la nor-
mativa comunitària. Rebuda doncs la sentència del TJUE 
de 14 de setembre de 2016, el TSJ Madrid va reactivar 
les actuacions mitjançant la sentència de 5 d’octubre 
de 2016, confirmant la procedència de la finalització del 
contracte de interinitat d’Ana de Diego Porras, si bé alhora 
reconeixent el seu dret a percebre la indemnització legal 
per acomiadament objectiu (és a dir, vint dies de salari per 
any treballat, amb un màxim d’una anualitat).

EUROPA EN CONTRA DE LES DIFERÈNCIES 
INDEMNITZATÒRIES ENTRE TREBALLADORS 
TEMPORALS I INDEFINITS
La diferent interpretació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea de 14 de setembre de 2016 pels Tribunals de justícia d’algunes 
comunitats autònomes sobre la indemnització dels treballadors temporals 
i indefinits planteja molts interrogants i una inseguretat jurídica que 
requereix d’una resolució del Tribunal Suprem en unificació de doctrina. 

Aurora Sanz
Col·legiada núm. 22.352
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Amb posterioritat, el 
TSJ del País Basc ha 
emès una sentèn-
cia de 18 d’octubre 
de 2016 on arriba a 
idèntica conclusió, 
si bé en un supò-
sit d’extinció de 
contracte per obra 
o servei. En aquest 
cas, el treballador en 
qüestió litigava con-
tra la Fundació Basca 
d’Innovació i Inves-
tigació Sanitàries – 
Bio Euskal Fundazio 
-, amb la qual  havia 

mantingut una relació contractual laboral des de 2012 
i fins a desembre de 2015 en virtut de contracte per a 
realització de projecte de investigació que havia tingut 
diferents pròrrogues. Doncs bé, atenent a la sentència 
del TJUE de 14 de setembre de 2016 i als principis de qui 
pot el més també pot el menys, no discriminació i prima-
cia del Dret Comunitari, i considerant que la sentència 
del TJUE de 14 de setembre de 2016 no s’ha d’acotar als 
contractes temporals de interinitat, el TSJ del País Basc 
reconeix a l’actor el dret a percebre la indemnització 
legal per acomiadament objectiu (és a dir, vint dies de 
salari per any treballat, amb un màxim d’una anualitat).

Veiem, doncs, que estem davant una situació de gran 
incertesa jurídica, on la patronal i els sindicats han fet 
una interpretació completament divergent de la sen-

tència del TJUE de 14 de setembre de 2016. Els dubtes 
immediats que vénen al cap i que, a dia d’avui, encara 
no tenen una resposta sòlida són:

- S’està aplicant de manera excessiva el principi de 
interpretació conforme de les Directives comunitàries? 
Cal recordar que, a diferència dels Reglaments comuni-
taris, les Directives comunitàries no tenen efecte direc-
te sinó efecte útil (és a dir, és viable la seva invocació 
per particulars respecte a l’Estat  - “efecte vertical “ -, 
però no la seva invocació per particulars respecte a la 
relació amb altres particulars).

- És rellevant, doncs, que la part demandada sigui el 
Ministeri de Defensa?

- Ha d’observar la fi d’un contracte temporal els requi-
sits formals de l’acomiadament objectiu previstos per 
l’article 53 de l’ET? De moment, conforme a la sentèn-
cia TSJ del País Basc, no. 

- La sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016 
s’ha d’acotar als contractes temporals de interinitat o a 
tots els contractes temporals? 

- Què passa amb els litigis de contractes temporals on 
hi ha una sentència ferma i definitiva en sentit discre-
pant amb la sentència del TJUE de 14 de setembre de 
2016? Cabria algun tipus de reclamació amb caràcter 
retroactiu? De quin tipus? Amb quins terminis de pres-
cripció?

- S’han de revisar ara convenis col·lectius i/o acords 
d’empresa que no coincideixin amb la sentència del 
TJUE de 14 de setembre de 2016?

- Es revisarà en coherència, també, la normativa fiscal 
sobre part exempta de les indemnitzacions? Què fem 
mentrestant?

- Estem anant cap al contracte únic?

Com es pot apreciar, molts interrogants que no ajuden 
a la inversió i al creixement del país. A més, és espe-
cialment reprovable l’agreujament comparatiu amb 
Europa, atès que extingir contractes temporals és molt 
més econòmic, per exemple a Bèlgica, Holanda, Regne 
Unit i Alemanya.

Esperem que el legislador i/o el Tribunal Suprem, en 
unificació de doctrina, ens doni una resposta ràpida 
per tal que els diferents operadors, al menys, coneguin 
amb certesa les “regles del joc”. 

LA PATRONAL I 
ELS SINDICATS 
HAN FET UNA 
INTERPRETACIÓ 
COMPLETAMENT 
DIVERGENT DE  
LA SENTÈNCIA 
DEL TJUE DE 14  
DE SETEMBRE  
DE 2016
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É s necessari que els advocats compleixin 
la normativa de protecció al consumidor? 
La resposta a aquesta pregunta és clara si 
s’examina els arts. 111-2,a i 111.2,m i  Codi 
de Consum de Catalunya (Llei 22/2010, de 

20 de juliol). A més, la qüestió ha estat resolta en sen-
tit afirmatiu per la STJUE de 15 de gener de 2015. En 
efecte, la relació jurídica entre advocat i client pot ser 
també una relació de consum si el client té la qualifi-
cació jurídica de consumidor, és a dir, si és una perso-
na que actua amb un propòsit aliè a la seva activitat 
professional o comercial. 

L’advocat és, de forma clara, un  professional; per 
tant, si el professional es relaciona amb un consumi-
dor, serà aplicable a aquesta relació jurídica la norma-
tiva específica que el protegeix.  El Codi de Consum 
indica que és consumidor tota persona física que actuï 
fora de la seva activitat professional o comercial i les 
persones jurídiques sense afany de lucre –incloses 
les cooperatives-. Un cop establerta una relació de 
consum –professional/consumidor- l’aplicació de la 
normativa especial intenta limitar l‘asimetria existent 

entre les dues parts contractuals. En el cas dels advo-
cats, la qualitat d’expert del professional en relació al 
consumidor és encara més evident: l’advocat domina 
no només la prestació del serveis legals –perícia- sinó 
també els eventuals mecanismes de reclamació. Per 
pal·liar aquesta situació la llei imposa certes obliga-
cions al professional. 

D’altra banda, i com també diu la sentència indica-
da, aquest nivell específic de protecció s’afegeix al 
propi de les relacions amb un  professional liberal, 
especialment, a les normes deontològiques. Aquesta 
afirmació respon la gran pregunta de si les queixes 
i reclamacions presentades per un consumidor en 
relació a la prestació d’un servei per part d’un advocat 
col·legiat han de ser resoltes únicament aplicant les 
normes estatutàries o deontològiques. La resposta 
és que els dos nivells de protecció s’acumulen: en 
efecte, la legislació de consum no reflexa cap mena 
de excepció per no aplicar els seus preceptes en la 
relació contractual entre un client (usuari-consumidor) 
i un advocat. Per la seva banda, les normes deontolò-
giques s’apliquen quant que ens trobem davant d’un 

QUÈ DEMANA LA NORMATIVA  
DE PROTECCIÓ AL CONSUMIDOR  
ALS ADVOCATS?
L’ICAB ha posat a disposició dels advocats i advocades de l’ICAB la guia de consum 
per tal que aquests professionals jurídics donin compliment a les obligacions legals que 
tenen com a prestadors de serveis jurídics des de punt de vista del Dret de Consum. 
L’àmbit d’aplicació del Codi de Consum i les obligacions específiques essencials (la 
informació prèvia i el contracte, el pressupost i els fulls de reclamació i d’atenció de les 
reclamacions) són els aspectes que desenvolupen els autors de la Guia en aquest article.

	

Imma Barral Viñals
Professora Titular de  
Dret Civil (UB), àrbitre  
de consum i mediadora

Carles Garcia Roqueta
Col·legiat núm. 26.648, 
àrbitre de consum  
i mediador
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professional liberal 
que té l’obligació 
de col·legiar-se. Per 
tant, en la prestació 
de serveis legals 
concorren els dos 
conjunts normatius. 

Per tal de donar a 
conèixer la norma-
tiva de protecció al 
consumidor, l’ICAB 
ha publicat la guia 
de consum. Es trac-
ta d’un breu esque-
ma de les normes 
que s’apliquen a la 
prestació de serveis 
legals davant d’un 

consumidor. A continuació n’analitzarem els aspectes 
més vistents.

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS LEGALS
L’exercici lliure de la professió d’advocat és una pres-
tació de serveis -de vegades pròxima al contracte de 
mandat- que se sustenta en la bona fe i en la con-
fiança entre client i advocat. Els serveis prestats pels 
advocats són, en la majoria dels casos, una obligació 
de mitjans i no de resultats. L’obligació de mitjans no 
es vincula, doncs, a un resultat final al qual aspira el 
client. Aquest fet és especialment clar quan es presta 
un servei de litigació, ja que el resultat final no depèn 
de l’advocat sinó d’un tercer: el Jutge. Aquesta idea 

és aplicable també als serveis d’assessorament, ja 
que poden existir diverses alternatives que es plante-
gen al client com a opcions i difícilment es pot asse-
gurar que no hi ha possibilitat d’argumentar en contra 
de la solució proposada. Per tant, els serveis legals 
suposen una obligació d’activitat i no pas un resultat. 
Per aquest motiu, el possible incompliment no vindrà 
per la insatisfacció del resultat obtingut, sinó més 
aviat per haver actuat amb una manca de diligència 
contrària a la Lex Artis. 

En algun cas concret, la relació entre advocat i client 
consistirà en la realització d’una feina que l’advocat 
s’obliga a fer pel consumidor amb un resultat mate-
rial: redacció de documents, d’informes, dictàmens, 
estatuts..., etc.  L’obligació de resultat aquí es limita  
al lliurament del document o feina compromesa; però 
també en aquets cas, allò que es valora és la perícia 
del professional en fer-la.

Com a conseqüència d’aquesta consideració, aplica-
rem als serveis entre advocat i clients consumidors la 
normativa sobre prestació de serveis a les persones 
del Codi de Consum de Catalunya (arts. 251-1 a 252-
9). A més, i pel fet que aquesta prestació de serveis 
constitueix una professió regulada, li aplicarem també 
les especificacions que, per aquest cas, conté la Llei 
estatal 17/2009, de 27 de novembre, sobre el lliu-
re accés a les activitats de serveis i al seu exercici i 
requisits d’informació dels prestadors de serveis. De 
la lectura de tots dos texts legals obtenim una sèrie 
d’obligacions especifiques: tractarem a continuació 
les mes essencials.

APLICAREM 
ALS SERVEIS 
ENTRE ADVOCAT 
I CLIENTS 
CONSUMIDORS 
LA NORMATIVA 
SOBRE PRESTACIÓ 
DE SERVEIS A LES 
PERSONES DEL 
CODI DE CONSUM 
DE CATALUNYA
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LA INFORMACIÓ PRÈVIA I EL CONTRACTE 
La prestació de serveis als consumidors obliga als 
prestadors -en aquets cas, als advocats-, a informar 
d’una sèrie d’aspectes abans  de la conclusió del 
contracte. Són requisits d’informació prèvia que han 
de constar al  web –si se’n té- i al full d’encàrrec. A 
més de les informacions òbvies sobre la identificació 
de l’advocat, cal que hi consti, entre altres, la qualifi-
cació professional, l’estat on s’ha obtingut el títol i  el 
col·legi professional en el que estigui inscrit. També 
cal fer-hi constar les característiques principals del 
servei ofert. Així, cal diferenciar si el que s’ofereix és 
assessorament, o bé serveis de  litigació, o bé ser-
veis de negociació, per posar només tres exemples.  

El deure de donar la informació inclou explicar ade-
quadament al client el procediment, les probabilitats 
d’èxit, els mitjans de defensa, la recomanació de 
arribar a acords, etc. Com advocats, cal informar als 
clients de la marxa del assumpte encomanat, de la 
presentació dels recursos corresponents i de la resta 
de tràmits que es duguin a terme.  També cal infor-
mar sobre altres opcions com ara els GAC. Un altre 
dels deures que té l’advocat és el de custodiar els 
documents del client i fer-ne la corresponent devo-
lució un cop finalitzat el procediment. Altres deures 
claus són el de confidencialitat o secret professional 
així com el compliment de la normativa de protecció 
de dades.  

Pel que fa  a la documentació del servei legal, l’art. 
123-2 del Codi Consum indica que totes les perso-
nes tenen dret a disposar dels contractes que signin i 
l’art.- 128-1 del Codi Consum remarca que les perso-
nes consumidores tenen dret a ser ateses oralment i 
per escrit en la llengua oficial que escullin. L’expressió 
ser “atès” significa la obligació d’entendre, almenys, 
qualsevol persona consumidora que se expressi en 
una de les dues llengües, sense que això comporti 
l’obligació de parlar en una llegua o una altra.

EL PRESSUPOST
Una altra obligació essencial és la de realitzar i lliu-
rar un pressupost previ, sempre que el consumidor 
no pugui calcular directament ell mateix el cost del 
servei que sol·liciti. La única  excepció és que aquest 
renunciï a l’elaboració del pressupost expressament, 
de manera manuscrita i amb la seva signatura. Les 
còpies del pressupost han de guardar-se per un pe-
ríode de 6 mesos des de la no acceptació o finalit-
zació del servei. El pressupost no acceptat es pot 
cobrar si s’ha indicat amb anterioritat i s’ha informat 
al consumidor. 

Els pressupostos són flexibles i podran ser modificats 
–presentació d’un recurs, per exemple-, però sempre 
haurà de quedar constància d’aquesta acceptació per 
part del consumidor.  Si es fan pagaments parcials, 
cal lliurar un rebut al respecte de cadascun d’ells. En 
aquest àmbit és, doncs, fonamental que el consumi-
dor rebi un bon full d’encàrrec professional com ara 
els que ofereix l’ICAB. És important no mecanitzar 
aquests contractes i que es facin per a cada cas, ja 
que s’han d’especificar les circumstàncies concretes 
de cada encàrrec. 

ELS FULLS DE RECLAMACIÓ  
I L’ATENCIÓ DE LES RECLAMACIONS
La normativa de consum posa molt clarament l’èm-
fasi en la gestió adequada de les possibles queixes 
o reclamacions dels consumidors. La llei s’ocupa 
que els consumidors, a més de tenir prou informació 
sobre els serveis contractats i el seu preu, també 
coneguin la forma com es faran i gestionaran les 
reclamacions davant d’un advocat. Aquestes recla-
macions, encara que pugin resultar incòmodes en 
l’àmbit d’una professió liberal, s’han de considerar 

com una oportu-
nitat ja que serà 
una font d’informa-
ció respecte a les 
expectatives que 
tenen els clients 
per poder millorar 
com a professio-
nals. 

Així, a petició del 
client, cal propor-
cionar informació  
sobre els  codis 
de conducta i els 
mitjans de resolu-
ció de conflictes 
als quals s’esti-
gui adherit, entre 
els quals, aquells 
que ha dissenyat 
l’ICAB. En efecte, 
l’Estatut General 
de la Advocacia 

Espanyola regula, com un dels fins essencials dels 
Col·legis d’Advocats, la protecció dels interessos 
dels consumidors i usuaris i dels clients. Aquesta 
protecció inclou l’atenció de les queixes i reclama-
cions referents a la activitat col·legial presentades 
per clients, organitzacions de consumidors en la 

EL DEURE DE 
DONAR LA 
INFORMACIÓ 
INCLOU EXPLICAR 
ADEQUADAMENT 
AL CLIENT EL 
PROCEDIMENT, 
LES PROBABILITATS 
D’ÈXIT, ELS 
MITJANS DE 
DEFENSA, LA 
RECOMANACIÓ 
D’ARRIBAR A 
ACORDS, ETC.
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seva representació, pel qual tràmit i resolució ha de 
disposar d’un Servei d’Atenció als consumidors o 
usuaris (SAU) mitjançant un sistema de finestreta 
única.  També cal que es doni resposta a les recla-
macions en un màxim de 30 dies: aquesta norma no 
vol dir que s’hagi d’acollir la reclamació formulada; 
sinó només que cal respondre allò que l’advocat 
considera per tal que el consumidor pugui acudir als 
mitjans de resolució de conflictes si no està d’acord 
amb la resposta.

Una altra de les obligacions que tenen els advocats 
és la de disposar de fulls de reclamacions o queixa 
que els podem baixar de la pàgina web de la Agència 
catalana del Consum (art. 211-14 Codi de consum). 
Aquests fulls de reclamació existeixen a Catalunya 
des del Decret 171/1991,  però va ser l’any 2003 
(Decret 70/2003) que va ampliar l’obligatorietat dels 
fulls a establiments o empreses fins aquell moment 
exempts. Però en aquets texts van quedar exclo-
ses totes les activitats empresarials o professionals 
subjectes al règim de col·legiació. Finalment, l’art. 
1.2 del Decret 121/2013 va obligar a  les professions 

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

E08031263

col·legiades a disposar de fulls oficials de reclama-
cions, estant habilitats els col·legis professionals per 
a poder tramitar les queixes, reclamacions i denun-
cies en els aspectes de consum que afectaven als 
seus col·legiats i a les persones consumidores d’una 
forma més amplia. A aquesta habilitació es va sumar 
l’any 2014 l’atribució de competències per tal que els 
Col·legis d’Advocats actuessin com a entitats acredi-
tades per dur a terme procediments de mediació de 
consum (Decret 98/2014).  

En definitiva, la consideració dels serveis legals com 
a relacions de consum adapta la normativa a la nova 
realitat jurídica, econòmica i social. La situació d’in-
ferioritat dels consumidors es dóna també en l’àmbit 
d’aquests serveis: l’estatut de professió col·legia-
da afegeix elements d’indubtable valor, però cal 
que també es respectin els drets que les persones 
consumidores tenen en relació als serveis abstracta-
ment considerats. Serveixin aquestes pinzellades per 
descriure les més essencials i donar-les a conèixer. 
Una visió més complerta la podreu trobar, com ja 
hem dit, a la Guia de Consum de l’ICAB. 



E l Congrés es va dividir en sis taules rodo-
nes formades per advocats, magistrats i 
professors universitaris, que van analitzar 
en profunditat diversos aspectes pro-
blemàtics sobre la prova a l’àmbit civil, i va 

concloure amb la magistral conferència de cloenda 
del magistrat Ignacio Sancho Gargallo sobre la prova 
de la responsabilitat empresarial.

 
ASPECTES GENERALS DE LA PROVA CIVIL
En la primera taula rodona el professor Joan Picó 
Junoy va fer una exposició raonada de les 10 sen-
tències més rellevants del TS en matèria probatòria; 
el magistrat Juan Garnica Martín va centrar la seva 
intervenció sobre el complex tema de la prova del 
lucre cessant; i el professor Ramón Escaler Bes-
compte va reflexionar sobre la flexibilitat de la 

càrrega de la prova en la recent jurisprudència del TS. 
En aquesta taula es va posar de manifest que l’Alt Tri-
bunal està en continua evolució, el que ens obliga a 
estar sempre al dia, i això incideix tant en els aspec-
tes generals de la prova com en els diversos mitjans 
probatoris. Així, per exemple, les regles de la facilitat 
i disponibilitat probatòria –de l’art. 217.7 LEC- estan 
adquirint protagonisme en tots els àmbits de l’orde-
nament: responsabilitat contractual en matèria de 
consumidors i usuaris, responsabilitat dels adminis-
tradors socials, fets negatius, entre molts d’altres. 

La segona taula rodona va tractar la prova en proces-
sos especials i arbitratge. Així, magistrat Abel Lluch 
va comentar la prova en l’àmbit del dret de família, 
tot destacant la importància actual a l’àmbit civil de 
la prova documental, per sobre del interrogatori de 
part o de la testifical (ja que normalment declaren fa-

PROVA CIVIL: 
ASPECTES 
PROBLEMÀTICS
Els dies 24 i 25 de novembre es va celebrar a la seu de l’ICAB un Congrés Internacional 
sobre Prova Civil, organitzat per la Revista Jurídica de Catalunya (RJC) i l’Associació 
de Probàtica i Dret Probatori (APDP), sota la direcció dels Profs. Joan Picó i Junoy i 
Daniel Albert Vázquez, i va comptar amb el patrocini de la Fundación Privada Manuel 
Serra Domínguez, que breument resumirem en aquest comentari, sense perjudici 
d’indicar que l’any vinent la RJC publicarà un llibre amb el text complert de totes i 
cadascuna de les ponències. Hi van participar vint ponents i van assistir-hi més de dues-
centes persones. A continuació, trobareu el comentari dels principals aspectes exposats.

Juan Antonio Andino López 
Col·legiat núm. 25.944. 
Professor Associat de Dret Processal de la 
Universitat Internacional de Catalunya
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miliars o amics d’al-
guna de les parts), 
afegint que un punt 
important el cons-
titueix determinar 
i acreditar qui serà 
el progenitor que 
preservarà al menor 
dels conflictes. 
Per la seva part, la 
magistrada Berta 
Pellicer va analit-
zar la problemàti-
ca probatòria que 
representen els 
barems de circula-
ció, l’objectiu dels 
quals consisteix 

en objectivar els danys, analitzant l’impacta de la 
STC 181/2000 i la vigent Llei 35/2015 i aconsellant 
aportar al procediment judicial sempre la correspo-
nen pericial actuarial, en la què el pèrit determini la 
indemnització a percebre per part de la víctima tot 
aplicant els barems estipulats legalment, per acabar 

esmentant la STS de 8 d’abril de 2016, a on s’es-
tableix la possibilitat d’indemnitzar el dany moral 
amb independència del dany personal. Finalment, el 
company Frederic Munné va exposar la problemàtica 
probatòria a l’àmbit dels procediments arbitrals, par-
tint de la idea de que la Llei 60/2003 s’aplica a l’estat 
espanyol amb independència de la institució arbitral 
que hagi de jutjat l’assumpte; per tant, la esmentada 
Llei també s’aplica a la prova, i no així en principi la 
LEC, a no ser que les parts pactin davant de l’àrbitre 
la seva aplicació (STSJ de Madrid de 3 de novembre 
de 2014, en contra, vid. STSJ de Madrid de 11 de 
novembre de 2014). Així, la Llei d’Arbitratge esta-
bleix un sistema de mínims en matèria probatòria als 
articles 24.1, 25.2, 26.2, 28.2, 29.1, 30, 31.c, 32, 33 i 
37.4 (per exemple, al establir un sistema de numerus 
apertus de mitjans de prova).

 
PROVA I NOVES TECNOLOGIES
La tercera taula rodona va tractar les noves tecnolo-
gies aplicades a la prova així com el valor probatori 
de la correspondència privada entre advocats. Els 
professors Manuel Richard i Jaume Alonso-Cuevillas 
van intentar desmitificar la prova electrònica, ja que 
la seva acreditació al procés es pot dur a terme amb 
els mitjans de prova tradicionals. Així, el professor 
Richard va establir que la prova electrònica perdu-
ra més que el document, i que conté redundància, 
doncs es poden recuperar dades amb relativa facilitat 
(inclús de fonts de prova destruïdes, com pot ser un 
ordinador amb el disc dur esborrat). 

La prova electrònica tindrà un recolzament en la 
prova pericial, que va ésser objecte de crítica, doncs 
la mateixa s’ha de fer intel·ligible per l’operador jurí-
dic. Per al seva banda, Alonso-Cuevillas va determi-
nar que tot el que es deia abans de la era electrònica 
de paraula ara es transmet per WhatsApp, e-mai-
ls, missatges en xarxes socials, etcètera, i la seva 
acreditació es pot dur a terme aplicant els mitjans 
de prova que consten a la mateixa LEC: interrogatori 
de part (admissió de remissió de correu electrònic), 
testifical (que admetin l’enviament del correu), docu-
mental (acta de presència davant notari per acreditar 
el contingut dels correus electrònics o del contingut 
d’una pàgina web), etcètera. Finalment, qui subscriu 
aquest comentari va donar tres arguments que l’ad-
vocat pot utilitzar en el supòsit en el què s’acompan-
yi al procediment correspondència entre advocats: (I) 
defensar que és prova il·legal (art. 283.3 LEC); (II) que 
és prova il·lícita (art. 287 LEC); i (III) que l’aportació 
vulnera la bona fe processal (art. 247 LEC).

LES REGLES DE 
LA FACILITAT I 
DISPONIBILITAT 
PROBATÒRIA –DE 
L’ART. 217.7 LEC- 
ESTAN ADQUIRINT 
PROTAGONISME 
EN TOTS ELS 
ÀMBITS DE 
L’ORDENAMENT

Conferència inaugural del Congrés Internacional sobre Prova 
Civil que es va celebrar a l’ICAB. D’esquerra a dreta: Vicente 
Pérez Daudí, Josep-Delfí Guàrdia Canela, Daniel Vázquez Albert i  
Joan Picó i Junoy. 
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MITJANS DE PROVA

A la quarta taula rodona es va posar de manifest la 
problemàtica de la prova pericial per part d’Ignacio 
López Chocarro, i els companys Rafael Orellana de 
Castro i Jesús Sánchez García, que van manifestar 
que el dictamen ha de ser correcte, congruent i com-
plert, per tal d’intentar arribar a la veritat dels fets; 
van defensar la independència del pèrit, ja que pot 
inclús pot arribar a conclusions contràries a la part 
que el proposa. A més, el company Sánchez García 
es va referir a la necessària preparació dels advocats 
en matèria de dret probatori, atès que el lletrat ha de 
conèixer el règim jurídic de l’aportació del dictamen 
als escrits d’al·legacions i la possibilitat d’aportació 
en aplicació de l’art. 265.3 LEC (STS 14 de març de 
2011), la valoració del dictamen de part versus el 
judicial (STS 17 de maig de 2016), i va destacar, entre 

altres, el contin-
gut de la STS de 
29 d’octubre de 
2015, que analitza 
diferents qüestions 
probatòries en 
matèria de prova 
pericial.

La cinquena taula 
va analitzar la 
prova personal i 
les presumpcions. 
El company Jordi 

Estalella va donar diverses pautes a l’advocat que 
s’ha d’enfrontar al interrogatori del testimoni, per 
tal de que el mateix sigui eficaç, tot analitzant (i) la 
selecció dels testimonis, (ii) la seva preparació, (iii) la 
selecció, el tipus, la sintaxi i l’ordre de les preguntes, 
i (iv) les fases de l’interrogatori. El professor Carlos 
de Miranda va desmuntar el mite de la immediació 
judicial, defensant que la detecció del llenguatge pa-
ra-verbal requereix un profund coneixement de la psi-
cologia del testimoni, amb el què aconsella al jutge 
evitar una focalització en la mentida i aprofundir en 
la pròpia declaració del testimoni, amb independèn-
cia de si quequeja o parla amb convicció; i també va 
defensar la potser oblidada prova de presumpcions 
i la seva importància al procés civil, ja que (i) molts 
fets només es podran acreditar via prova indirecta; 
(ii) tota prova directa necessita prova indirecta; i (iii) 
durant el procediment es produeixen nombrosos indi-
cis endoprocessals que poden ser útils a la part. Per 
últim, el detectiu Enrique de Madrid Dàvila, detectiu, 
va tractar el tema de la investigació dels fets, ja que 
tot investigador ha de tenir en compte que existeixen 

límits cognoscitius, econòmics, temporals, ètics i 
morals, de seguretat, de comunicació i legals. 
 
 
ASPECTES COMPARATS DEL DRET PROBATORI
La darrera, i no per això menys interessant, taula 
rodona va comentar els límits de l’activitat probatòria 
en dret comparat. Així, el professor Mario Zoppe-
llari va tractar el principi de proximitat probatòria a 
Itàlia, a on es va arribar a la paradoxal conclusió que 
en aquell país no disposen d’un article com el 217.7 
LEC, però sí tenen un desenvolupament jurispruden-
cial d’aquest tema superior al que existeix a Espanya 
(especialment en el tema de la prova de d’incom-
pliment contractual). El professor Darci Guimaraes 
va comentar els aspectes probatoris del nou Codi 
Processal Civil en vigor al Brasil, a on va destacar la 
possibilitat que tenen les parts de pactar qüestions 
processals, com per exemple la càrrega de la prova o 
les facultats processals de les parts al procés; pactes 
que es poden impugnar quan es tracta de condicions 
generals de la contractació. Per part seva, la profes-
sora Elisabet Cerrato va comentar les Civil Procedure 
Rules aplicables al Regne Unit des de l’any 1999, i la 
seva particular sistemàtica, doncs es troben distribuï-
des per “Parts”, i cada Part es subdivideix en “Di-
rectrius Pràctiques”, indicant que les mateixes paren 
especial atenció a la prova documental (dividint entre 
documents primaris i secundaris) i a la prova testifi-
cal (la figura de la declaració testifical escrita que ha 
d’anar acompanyada d’una declaració de validesa per 
part del mateix testimoni). 

PROVA DE LA RESPONSABILITAT EMPRESARIAL
La conferència de cloenda la va impartir Ignacio 
Sancho Gargallo, Magistrat al Tribunal Suprem, qui 
va posar de manifest l’augment de reclamacions 
judicials de responsabilitat d’administrador amb base 
a l’art. 241 LSC, donada la reforma del règim de res-
ponsabilitat objectiva de l’art. 367 LSC, i va comentar 
la STS de 18 d’abril de 2016, que estableix la inversió 
de la càrrega de la prova cap a l’administrador de la 
societat (en supòsits en els que, per exemple, no 
existeixen comptes anuals dipositats), qui ha d’acre-
ditar que va ser diligent, tot i la situació econòmi-
ca de la empresa, però que per a què es produeixi 
aquesta inversió és imprescindible que el demandant 
dugui a terme un esforç argumentatiu per explicar el 
motiu de demandar a l’administrador, tot indicant que 
la part no ha pogut conèixer la situació patrimonial 
real de la societat i, en conseqüència, no ha tingut 
més remei que demandar a l’administrador. 

ES VA DEFENSAR  
LA POTSER 
OBLIDADA PROVA 
DE PRESUMPCIONS 
I LA SEVA 
IMPORTÀNCIA  
AL PROCÉS CIVIL
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EL COL·LEGI ES MOU

APROVATS ELS 
PRESSUPOSTOS DE 
L’ICAB I LA REBAIXA DE 
LA QUOTA COL·LEGIAL 
PER AL 2017 
 
 
L’Assemblea General Ordinària de l’ICAB, celebrada el 
passat 22 de desembre, va aprovar per 327 vots a favor, 
158 en vots contra i 10 abstencions els pressupostos de 
l’ICAB i les quotes col·legials per a l’exercici 2017. 
 
En el marc de l’Assemblea el degà del Col·legi de 
l’Advocacia, Oriol Rusca, va explicar que per a 2017 es 
vol continuar amb les mateixes línies d’actuació que 
va emprendre des de l’inici del seu mandat, presidit 
per la voluntat d’augmentar la presència del col·legi 
als mitjans de comunicació i als principals fòrums de 
debat, diàleg i discussió (prova d’això és la lluita contra 
les taxes judicials, el pronunciament sobre reformes 
legislatives, la denúncia de l’Estat de l’administració de 
justícia i la realització de campanyes en reconeixement 
de l’advocacia) per augmentar la proximitat dels 
serveis a tots els col·legiats i, finalment, per 
augmentar el prestigi de la institució i de l’advocacia. 
 
Aquestes línies són coherents amb el pla estratègic 
elaborat en el seu moment i centrat en la missió de 
garantir el correcte exercici de l’advocacia, d’oferir 
solucions d’alt valor i eficiència per als col·legiats/des – 
a través de la millora de més de 200 serveis, cada cop 
més centrats en la proximitat i personalització- i per 
continuar sent un col·legi professional de referència.  Així 
com per defensar els drets de la ciutadania.  
    

REBAIXA DE LES QUOTES COL·LEGIALS I 
PRESSUPOST DE CONTENCIÓ
En relació a les quotes col·legials, que han estat 
congelades en els darrers anys, la Junta va anunciar una 
rebaixa de la quota per a totes les franges de col·legiació 
per a l’exercici 2017, mantenint l’ajut pels més joves, per 
això la quota d’aquest grup està subvencionada entre un 
70% i un 10%. La rebaixa de quotes més alta, de fins al 
3,84% s’aplica al gruix de les persones col·legiats/des 

que estan pagant una quota més alta i que són els més 
nombrosos.

El tresorer de l’ICAB, Josep Capdevila, va explicar que 
en part, aquesta rebaixa és conseqüència del fet de 
detraure de la quota col·legial l’import corresponent 
a la capa bàsica de la pòlissa de responsabilitat civil; 
però no únicament, havent-se fet un esforç major per 
aconseguir una rebaixa més significativa de les quotes 
individuals. Així el pressupost per al 2017 està marcat 
per la prudència, la contenció i l’austeritat, sense 
perjudici que a conseqüència de l’efecte que té la nova 
contractació de la pòlissa de responsabilitat civil, el 
pressupost de la Corporació registra un creixement del 
8% aproximadament.  

Quant al pressupost detallat, s’ha explicat que les 
partides més importants fan referència a la despesa de 
personal –quedant la previsió per sota del 40%- i les 
despeses d’estructura, entesa com el manteniment 
i reparacions de les instal·lacions, serveis exteriors, 
correus i comunicacions, i el lloguer d’equipaments per a 
la realització d’esdeveniments de tot tipus. 

Un altre dels blocs que suposen un percentatge 
important de la despesa és l’aportació a institucions, 
especialment les que s’han de pagar al Consejo General 
de la Abogacía Española i al Consell de l’Advocacia 
Catalana. Tanmateix gràcies al treball de l’ICAB s’ha 
aconseguit rebaixar els imports a pagar.
       
També el secretari de la Junta de Govern, Rafael 
Espino, va detallar en el marc de l’Assemblea totes les 
aportacions que realitza l’ICAB, com a resposta a una 
de les peticions formulades per escrit en relació a la 
celebració d’aquesta assemblea general ordinària. 

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL
En relació a l’acord de la Pòlissa de Responsabilitat civil 
la vigència de la qual arribava fins a 31 de desembre de 
2016, l’ICAB ha buscat com a acte de responsabilitat 
institucional, la millor pòlissa per al global de tots els 
advocats/des. En el marc de l’assembla, el degà va 
recordar que la contractació amb l’asseguradora que 
proposa l’ICAB és absolutament voluntària. 

La part corresponent a la prima de RC bàsica que en 
anteriors exercicis suposava una despesa molt minsa 
en relació a l’import total i que l’ICAB podia assumir 
i integrar en la quota col·legial, enguany a causa 
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de l’enduriment de les condicions del mercat 
assegurador i dels grans imports indemnitzatoris a 
què ha fer front la companyia asseguradora –derivats 
de l’alt índex de sinistralitat de l’advocacia- han 
comportat un elevat preu per a la pòlissa bàsica, 
que  aquesta Corporació no pot assumir. Per això els 
companys col·legiats i col·legiades hauran d’abonar 
aquest import en un rebut. 
 
El tresorer va fer també una extensa explicació 
de tota la gestió realitzada davant la necessitat de 
renovar la pòlissa de Responsabilitat Civil iniciant un 
procés negociador amb 26 asseguradores, de les 
quals es va estudiar la proposta de tres ZURICH, AXA 
i CASER.   
 
L’ICAB va descartar les ofertes amb AXA i ZURICH. 
Amb la primera perquè el preu individual per una 
quota de només 40.000 euros ascendia a 261,13 
euros anuals i havien de ser la totalitat dels 16.500 
col·legiats exercents els subscriptors de la pòlissa. 

Amb la segona perquè si bé mantenia una prima molt 
baixa en relació a la pòlissa bàsica, proposava una 
prima de 750 euros per als col·legiats que s’acollissin 
al segon tram. 

L’oferta escollida ha estat la de CASER. Aquesta 
contempla un benefici global per a tots els col·legiats/
des, que és un dels objectius de l’ICAB per a la 
renovació de la pòlissa de Responsabilitat Civil. La seva 
oferta planteja una quota de 99,25 euros per a la quota 
bàsica amb una cobertura superior (50.000) i 425,15 per 
al segon tram (amb una cobertura de 500.000). 
 
 

IURISEGUR
Rafael Espino també va explicar la compra, per part de 
l’ICAB, del 50% de IURISEGUR. Aquesta corporació 
ja tenia des de novembre de 1998 l’altre  50%; fet que 
comporta que l’ICAB és propietària del 100% d’aquesta 
corredoria. 

Per a la decisió sobre la compra d’aquesta corredoria es 
van tenir en compte diversos elements i es van realitzar 
diversos informes de valoració. 

La decisió de la Junta de Govern va tenir en compte tant 
els resultats dels informes, com el fet que des de 2006, 
IURISEGUR comptava amb molts clients advocats/des 
de l’ICAB i que era la corredoria de l’ICAB per qüestions 
relacionades amb la pòlissa de Responsabilitat Civil. 
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NOVA PÒLISSA DE 
RESPONSABILITAT 
CIVIL COL·LECTIVA
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix a través 
de IURISEGUR la pòlissa d’assegurança de Responsa-
bilitat civil que cobreix el risc en què es pugui incórrer 
davant de reclamacions de tercers per errors professio-
nals per a l’any 2017. L’ICAB va negociar aquesta pòlissa 
per a tot el col·lectiu amb l’objectiu d’aconseguir l’opció 
més avantatjosa i que englobés a la totalitat de l’advo-
cacia. La nova pòlissa de responsabilitat civil s’havia de 
fer atès el venciment, a 31 de desembre de 2016. 

L’ICAB va fer aquesta gestió relacionada amb la 
pòlissa RC en compliment de l’article 9 dels estatuts 
col·legials, que preveu com a funció col·legial la de 
“Garantir que es cobreixin amb una assegurança els 
riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer en 
l’exercici de la professió, i en el marc del que esta-
bleix la normativa vigent”. Igualment des d’aquesta 
Corporació es vol destacar l’obligació de tots els 
advocats i advocades de tenir aquest tipus d’assegu-
rança, tal com estableix l’article 9 de la Llei 7/2006, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals: “Els professionals titulats tenen el 
deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos 
de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de 
l’exercici de llur professió.”

Per tal de trobar la millor oferta, l’ICAB va iniciar un 
procés negociador amb 26 asseguradores però, es 
van donar una sèrie de factors que van perjudicar 
aquest procés. Efectivament, la situació actual del 
mercat assegurador, caracteritzada per un incre-
ment notable de la sinistralitat en responsabilitat 
civil professional –circumstància que també es dóna 
amb l’ICAB-, un nombre limitat d’asseguradores, un 
nou i més dur marc regulador, majors requeriments 
de solvència i una disminució dels tipus d’interès als 
mercats financers, comporta que el necessari equilibri 
tècnic entre indemnitzacions per sinistralitat i primes 
cobrades per l’asseguradora, donés com a resultat un 
augment tant significatiu de les primes a pagar que 
no es pogués incloure  dins dels serveis integrats a la 
quota la cobertura bàsica de responsabilitat civil (de 
fins a 40.000 €) per als col·legiats exercents. 

PROPOSTES 
Tant AXA com ZURICH, dues de les tres companyies 
que van fer oferta per aquesta contractació, van ser 
descartades per les elevades primes a abonar o a la 
capa bàsica o a la segona capa. Altres companyies com 
CATALANA DE OCCIDENTE van refusar fer-se càrrec del 
col·lectiu de l’advocacia. Finalment, va ser amb CASER, 
amb qui es va establir un acord per a la pòlissa de res-
ponsabilitat civil del col·lectiu de l’advocacia barcelonina 
pels propers dos anys i després d’un procés negociador 
en què es van sotmetre diferents opcions. 

Però aquesta situació implica que, a partir del proper mes 
de gener, l’obtenció d’aquest servei tingui un cost per al 
col·legiat que serà diferent en funció de la modalitat triada:

• Primera Capa o Bàsica: Amb un límit d’indemnització 
per sinistre i any de 50.000 €  i una franquícia de 900 € 
per sinistre. Prima anual: 99,25 €. Aquest preu es man-
tindrà l’any 2017 i el 2018. Aquesta serà l’opció triada per 
defecte en cas de no haver rebut instruccions en sentit 
contrari per part dels col·legiats que actualment es troba-
ven en la primera capa inclosa a la quota col·legial.

• Segona Capa o Professional: Amb un límit d’indem-
nització total acumulat de 500.000 €, que inclou el límit 
de la Primera Capa o Bàsica de 50.000 € més 450.000 € 
addicionals de la Segona Capa o Professional i amb tres 
opcions de franquícia sobre la pòlissa de Primera Capa o 
Bàsica, de les que dependrà l’import de la prima.

 
- Franquícia de 900 € en la Primera Capa o Bàsica. 
La prima total (per tant ja inclosa la part que corres-
pon a primera capa) serà de 425,13 € per l’any 2017 
i 483,51 € per l’any 2018. Aquesta serà l’opció triada 
per defecte en cas de no haver rebut instruccions en 
sentit contrari per part dels col·legiats que actualment 
tinguin contractada una segona capa.
 
- Franquícia de 2.000 € en la Primera Capa o Bàsi-
ca. La prima total serà  de 401,78 € per l’any 2017 i 
452,75 € per l’any 2018.
 
- Franquícia de 3.000 € en la Primera Capa o Bàsica. 
La prima total serà de 369,93 € per l’any 2017 i de 
417,70 € per l’any 2018.

• Altres capes superiors o Premium: Es possibilita la 
contractació de diferents límits d’indemnització addicio-
nals per sobre dels 500.000 € de la Primera i la Segona 
Capa.
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VALORS AFEGITS
La pòlissa contractada per l’ICAB està dissenyada 
específicament per als advocats i advocades adscrits a 
l’ICAB. L’amplitud de les cobertures (en especial el seu 
contingut) és més gran degut a la capacitat de negocia-
ció que dóna el col·lectiu. 

Es tracta d’una pòlissa gestionada per un equip d’advo-
cats i advocades, la Comissió d’Intermediació, Respon-
sabilitat i Assegurança Col·legial (CIRAC), que defensen 
els interessos dels col·legiats davant la companyia 
asseguradora en cas necessari.

La renovació amb CASER elimina els més que probables 
buits de cobertura (per motius relacionats amb clàusula 
d’àmbit temporal) derivats d’un canvi de companyia. 

Per últim, però no menys important, la pòlissa que 
s’ofereix és una pòlissa que pot ser contractada per 
qualsevol col·legiat, sense cap tipus de condicionants 
(anys d’exercici com factor agreujant donada la possibi-
litat de rebre més reclamacions, inexistència de sinis-
tralitat, limitacions per especialitats com laboral, fiscal 
o concursal) que poden limitar la cobertura.

A la pàgina web de l’ICAB compteu amb un apar-
tat específic on s’explica les cobertures i preus de la 
pòlissa, que seran vàlides per als anys 2017 i 2018. A 
més podeu consultar l’apartat de ‘Preguntes més fre-
qüents’ (FAQ) per resoldre dubtes, especialment sobre 
situacions particulars depenent de la modalitat en què 
s’estigui exercint.

Igualment, estan a la vostra disposició per resoldre 
consultes IURISEGUR i el Servei d’Atenció Col·legial. 
Els trobareu al telèfon 93 601 12 18 (de dilluns a dijous 
de 9.00 a 20.00 hores i divendres de 9.00 a 15.00 
hores) o dirigint un correu electrònic a rcivil@icab.cat

COMPTE ENRERE  
PER AL SRP’17!  

Comença el compte enrere per a la celebració de la 
propera festivitat Sant Raimon de Penyafort 2017, que se 
celebrarà del 8 al 19 de febrer, i que comptarà amb més 
d’una vintena d’activitats. 

Enguany, en el marc d’aquesta festivitat es commemo-
rarà el 25è aniversari de la Federació d’Advocats d’Euro-
pa (FBE), les Trobades de Barcelona - Memorial Jacques 
Henry 2017 (18 de febrer), i se celebrarà la 4a edició 
de la Fira Internacional de l’Advocacia a Barcelona (els 
dies 16 i 17 de desembre), que sota el lema ‘Next stop: 
Barcelona connection’, té com a objectiu fomentar el ne-
tworking entre advocats i advocades de diferents països 
per facilitar la seva internacionalització i l’establiment de 
sinergies.  

La formació prendrà de nou el protagonisme de la Festi-
vitat, ja que s’impartiran conferències gratuïtes i es faran 
visites guiades a la Biblioteca per tal que els col·legiats i 
col·legiades conegueu la remodelació que s’ha fet en els 
darrers mesos. 

Un any més, activitats per a tots els gustos (activitats 
socials, esportives, culturals i infantils) que trobareu 
detallades tant en el programa de Sant Raimon, adjunt a 
Món Jurídic, com a www.santraimon.cat

Sant Raimon
de Penyafort

forma part de la teva història

Del 8 al 18 de febrer
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L’ICAB ALERTA DE 
L’AUGMENT DEL 
TEMPS DE RESOLUCIÓ  
 
L’Informe de la Justícia, una publicació anual que l’ICAB 
realitza des de l’any 2007 amb l’objectiu de donar a 
conèixer la visió de l’advocacia en relació al funcio-
nament de l’Administració de justícia, prenent com a 
referència els últims 5 anys (2010-2015) alerta que la 
durada mitjana dels procediments durant el 2015 va 
augmentar lleugerament respecte el 2010, on la mitjana 
se situava en 4,22 mesos. Aquestes dades del Con-
sejo General del Poder Judicial apunten, doncs, que 
els procediments penals tenen una mitjana de 4,31 
mesos, els civils uns 6,1 mesos, els socials uns 10,7 
mesos dels socials i uns 11 mesos la jurisdicció conten-
ciosa-administrativa. Tanmateix l’ICAB considera que 
aquestes dades no s’ajusten a la realitat que viu l’advo-
cacia en l’exercici de la seva tasca professional. 

Aquesta és una de les principals conclusions de l’Informe 
de la Justícia, que va ser presentat pel degà de l’ICAB, 
Oriol Rusca, juntament amb les diputades responsables 
de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justí-
cia Eva Pous i Raventós i Julia Herrero Alcorta als mitjans 
de comunicació. A la presentació hi van assistir també 
altres membres de la Junta de Govern.

Altres conclusions de l’Informe de la Justícia 2016 
assenyalen que durant el 2015 va baixar la litigiositat, a 
excepció de l’àmbit civil on es va produir un repunt del 
3%, ja que del 40% que es va enregistrar el 2014 s’ha 
passat a un 43% (2015), possiblement a causa de la 
supressió de les taxes judicials. 

La jurisdicció penal és la que té més litigiositat (128%), 
un 7% menys que l’any 2014. Entre les causes 
d’aquesta davallada s’apunta l’entrada en vigor del nou 
codi penal. També és la jurisdicció penal on es registra 
un major volum d’assumptes tramitats. Pel que fa a la 
jurisdicció social està col·lapsada des del 2010 a causa 
de l’augment d’assumptes en aquest àmbit, mentre 
que la contenciosa-administrativa és la que menys ex-
pedients tramita. 

Pel que fa a la taxa de congestió, a nivell estatal, a me-
sura que es van succeint els anys, la taxa de congestió 

experimenta una regressió progressiva, d’aproximada-
ment un 8%, considerant els quatre ordres de forma 
conjunta. L’àmbit penal és el que té un índex més baix. 

L’Informe també inclou com a novetat un apartat, que 
sota el nom “a peu de toga”, inclou la percepció de 
l’advocacia sobre el funcionament de l’Administració 
de la Justícia. S’ha realitzat a partir d’enquestes a 450 
advocats/des exercents i del ‘Baròmetre de la CRAJ” 
on es demana periòdicament als col·legiats i col·legia-
des de l’ICAB la seva opinió sobre determinats aspec-
tes del dia a dia a la justícia. Entre els temes que més 
els preocupen a l’advocacia cal destacar que més del 
80% dels judicis se celebren amb retard, inclús en el 
primer assenyalament. El retard a l’hora de celebrar el 
primer assenyalament més elevat es dóna als jutjats 
socials (93%), seguit  dels penals (91%) i els jutjats 
d’instrucció (80%). Entre els enquestats, més del 64% 
dels advocats consideren que els retards en la tramita-
ció de la justícia és deuen a l’organització inadequada 
dels jutjats i un 54% ho imputen a la insuficiència de 
recursos humans.

Una altra de les preocupacions és la dificultat d’accedir 
a l’atestat policial. En aquest sentit l’ICAB vol tornar a 
denunciar que l’accés a l’atestat policial és bàsic per 
a una bona i correcta defensa del detingut/da. Aques-
ta reivindicació està recollida en la normativa europea 
(202/13/UE), en vigor des de l’estiu de 2014. 

Finalment l’Informe mostra al 2015 el pitjor registre en 
els darrers 10 anys del català en l’àmbit de la justícia.  

Presentació de l’Informe de la Justícia davant dels mitjans de comu-
nicació.
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LEXNET I EJUSTICIA. 
CALENDARI D’IMPLANTACIÓ

La modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil arran de 
la Llei 42/15, de 5 d’octubre estableix l’obligatorietat per 
part dels advocats de comunicar-se amb l’Administració 
de Justícia a través dels sistemes telemàtics.

Malgrat aquesta obligació, la seva aplicació no ha estat 
homogènia en tots els Partits Judicials, cal recordar que 
la implantació continua realitzant-se i que és imprescin-
dible que tots els advocats i advocades estiguin atents 
a les diferents notícies que es puguin succeir informant 
dels calendaris de posada en marxa. 

En aquest sentit, us recordem que l’accés a través del 
sistema E-Justicia per a la presentació telemática de de-
mandes per advocats ja resulta obligatori a la jurisdicció 
civil, té previsió d’inici del període obligatori a la conten-
ciós administrativa, i obligatori davant la jurisdicció social 
a diferents partits judicials, essent els de la provincia de 
Barcelona: Granollers, Mataró, Sabadell i Terrassa. Està 
previst que també s’implementi a Barcelona durant el 
proper any 2017. En relació a la presentació d’escrits, 
respecte a  la demarcació ICAB, resulta obligatori en el 
partits judicials de: Barcelona, Badalona, Cornellà  de Llo-
bregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de LLobregat 
i el Prat de Llobregat.  En la resta de partits judicials de 
Catalunya també s’està procedint a la implementació 
del sistema que podeu consultar amb detall al calendari 
general de desplegament. Us recordem que, una vegada 
efectuada la presentació telemática, disposeu de tres 
dies per tal d’aportar les corresponents còpies davant de 
l’òrgan judicial.

Cal recordar que la comunicació per via telemàtica 
exigeix de manera imperiosa tenir un certificat digital 
vigent, sigui quin sigui el sistema al qual s’accedeixi. 
En aquest sentit i tal com va exigir l’ICAB a totes les 
Administracions que es veuen immerses en aquest 
procés, el DNI electrònic és un d’aquests mitjans; 
sense perjudici que el Col·legi posa a disposició de tots 
els col·legiats exercents la Certificació de l’Advocacia 
(ACA) que, a més d’identifcar-vos com a persona física 
incorpora l’atribut d’advocat i què és una certificació 
que reuneix tots els requisits tècnics necessaris per ac-
tuar davant l’Administració de Justícia, tant com davant 
l’Administració d’Hisenda, diverses Administracions 
locals, FOGASA, etc.

El sistema telemàtic però no és el mateix a totes les Co-
munitats Autònomes. Si a la majoria de l’Estat espanyol 
és LEXNET, a Catalunya s’ha optat pel sistema E-JUSTÍ-
CIA que, a més de permetre la presentació i notificació 
d’escrits, suposa també un pas endavant en el concepte 
d’expedient electrònic. Podeu consultar a http://lexnet-
justicia.gob.es/mapacomunicaciones els diferents siste-
mes que s’utilitzen segons els partits judicials.

LEXNET ja és 100% operatiu. L’accés es pot realitzar a 
través del següent link: https://lexnet.justicia.es/ que és 
la via que des de l’inici va habilitar el Ministeri de Justí-
cia. L’ICAB va recomanar aquest accés, així com a través 
de “l’app” que el Ministeri va desenvolupar i, això, sense 
perjudici d’informar també de l’existència d’una plata-
forma creada pel CGAE exclusiva per advocats i que, 
recentment, s’ha decidit interrompre per no ser possible 
garantir l’actualització de continguts i funcionalitats que 
l’advocacia requereix.

E-JUSTÍCIA es troba en plena fase d’implantació i el 
calendari el podeu consultar a través de la notícia amb el 
calendari que podeu consultar a www.icab.cat 

Sense perjudici del desplegament que l’ICAB va fer 
els últims mesos de 2015 i que va aconseguir formar a 
més de 7.000 companys no només en l’ús de LEXNET, 
si no també en el d’E-JUSTICIA i coneixements sobre 
les prevencions imprescindibles des de la deontologia 
professional en el que és protecció de dades, seguretat 
en les comunicacions; estem intentant concretar amb 
la Generalitat de Catalunya una nova càpsula informativa 
específica de E-JUSTÍCIA.

Tot i així us recordem a la pàgina web de l’ICAB hi ha un 
apartat creat específicament per mantenir-vos al dia de 
totes les novetats al respecte. En aquest apartat, ano-
menat “Paper Zero als jutjats” podreu trobar manuals 
i tutorials que us ajudaran. Igualment el personal de 
l’ICAB al Servei d’Atenció al Col·legiat també està prepa-
rat per atendre-us.
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8,41 PER ALS 
ADVOCAT/DES  
DEL TORN   
 
En el marc del II Congrés de l’Advocacia de Barcelona, 
que es va celebrar els dies 17 i 18 de novembre, l’ICAB va 
donar a conèixer que un 8,4 és la valoració que els usuaris 
del Torn d’Ofici han fet sobre el servei prestat pels advocats 
i advocades adscrits. 

Des d’aquesta Corporació també es van donar a conèixer 
dades sobre el servei. Al 2016 hi ha hagut un repunt de 
les designes del Torn d’Ofici (demarcació ICAB), ja que de 
gener a octubre de 2016 es van registrar 41.468 designes 
de mitjana enfront les 37.763,66 de mitjana del període 
2010-2015. En quant a les matèries, el dret penal acumula 
el major nombre de designes (13.885) seguit de família 
(8.246), civil (7.486), social (3.834), VIDO víctimes (3.098), 
menors (1.767), hipotecari (1.097), administratiu (473), pe-
nitenciari (468), VIDO imputats (423), menors no acompan-
yats (370), estrangeria (297), jurat (12) i eclesiàstic (12). 

Des de l’ICAB també es va explicar que entre 2012- 2015 
hi ha hagut un descens continuat de les assistències, amb 
una mitjana de 39.852 assistències (del gener a octubre 
de 2016). Per mesos, la primavera i concretament l’abril és 
on s’ha donat el major nombre d’assistències arran de la 
comunicació immediata de totes les detencions (incloses 
les reclamacions judicials), a què obliga la nova redacció de 
l’art. 520 de la LECrim. 

Quant a les consultes dels usuaris del Servei d’Orienta-
ció Jurídica, en el període 2010-2015 la mitjana va ser de 
48.506,66 l’any. Les dades relatives a l’any 2016 ha estat 
de 37.470 consultes entre els mesos de gener a setembre. 

També en el marc del Congrés es van destacar els avenços 
que s’han aconseguit des del 2013 en matèria del torn 
d’Ofici: Reconeixement de la tasca extraordinària que  van 
suposar els incidents extraordinaris d’oposició dels proce-
diments hipotecaris; Habeas corpus. Mesures cautelars 
contenciós administratiu. Acords concrets en els procedi-
ments especialment complexos. Doble segell d’assistèn-
cia. Trencar la tendència descendent dels mòduls del 2013, 
amb increments lineals del 0,5 % i del 1,25% els anys 
2015 i 2016, i amb previsió d’un possible nou increment per 
l’any 2017, entre d’altres. S’ha aconseguit també crear un 

Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ) específics. El SOJ al CIE 
de la zona Franca, com a resposta a les reclamacions que 
des de l’ICAB es van fer a l’Administració per completar les 
especialitats i en especial per oferir una atenció al CIE; s’ha 
creat un serveis intermediació hipotecària desplegats a tota 
la demarcació ICAB -que treballen de forma coordinada amb 
l’advocat d’ofici, la Diputació de Barcelona i Ofideute, per 
tal d’oferir assessorament i ajuda als ciutadans en aquest 
àmbit. També s’ha creat un torn d’ofici especialitzat en dret 
hipotecari i un torn d’ofici, únic al territori estatal, per a la de-
fensa  especialitzada dels menors no acompanyats (MENA).

Des de l’ICAB sempre s’ha defensat l’actual model de Torn 
d’Ofici i sistema de Justícia Gratuïta, un sistema prestat pels 
advocats voluntàriament inscrits, sota el principi de llibertat 
i independència de criteri de l’advocat, amb subjecció a les 
normes deontològiques. (art. 23 de la Llei 1/96, d’assistència 
jurídica gratuïta). El model del Torn d’Ofici s’ha mantingut. 

CAMPANYES 
PUBLICITÀRIES  
DE L’ADVOCACIA
El Col·legi de l’Advocacia ha posat en marxa dues noves 
campanyes en defensa dels advocats i advocades del 
Torn d’Ofici. Una té per lema ‘Què pot fer el teu advocat 
per tu?’ /‘Què pot fer la teva advocada per tu?: Aquesta 
campanya s’adreça als ciutadans tot destacant que els 
advocats/des del torn d’ofici contribueixen a crear una 
societat més justa. L’altra té com a slogan ‘Ningú no ha 
fet més per mi’ i vol reivindicar, des del punt de vista 
de la ciutadania que ha tingut un advocat d’ofici per a 
la seva defensa, l’excel·lent tasca que duen a terme els 
companys i companyes que presten el servei del Torn.  

Els anuncis han sortit publicats durant el mes de novembre 
a El Periódico i La Vanguardia. Si voleu tenir aquests cartells 
per decorar el despatx els podeu recollir al Departament de 
Comunicació en l’horari de 9 a 18h de dilluns a dijous i els 
divendres de 9 a 15h. Si els voleu en format digital, cal en-
viar un email a marqueting@icab.cat, indicant en l’assump-
te ‘Cartells digitals campanya advocacia barcelonina’.

Recordeu, a més, que podeu comentar i/o difondre la 
campanya a Twitter i Instagram amb l’etiqueta #advoca-
ciabarcelona
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EL GAJ 
COMPLEIX  
50 ANYS
 
 
El Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB va celebrar el 
passat 25 de novembre el seu 50è aniversari. Per 
aquest motiu va organitzar diferents actes, entre 
els quals cal destacar la trobada institucional d’una 
representació del GAJ, presidida per Maria Aventin 
amb el ministre de Justícia, Rafael Català –que va 
ser a més, el primer acte a Barcelona des de la seva 
nova presa de possessió del càrrec- i amb el conse-
ller de Justícia, Carles Mundó. 

Aquestes trobades van comptar amb la participació del 
degà de l’advocacia barcelonina, Oriol Rusca i també 
d’alguns diputats de la Junta de Govern de l’ICAB, 
entre ells el diputat responsable del GAJ, Josep Llàcer. 

A més, el GAJ va realitzar el mateix divendres 25 una 
taula rodona sobre “Comissions de Relacions amb 
l’Administració de Justícia i la transformació digital 
de l’advocacia”, en la qual hi van participar com a 
ponents, la degana emèrita, Sílvia Gimenez-Salinas, 
la diputada de la Junta de Govern del Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona, Eva Pous i Raventós i l’advocat 
Rodolfo Tesone. 

El GAJ va voler fer el màxim d’extensiu i participatiu 
la celebració de les noces d’or del Grup, per això  
va realitzar, un sopar que va reunir a molts exagru-
pats. Actualment l’ICAB compta amb 5.683  
membres del GAJ.
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25F, PROPERA PROVA D’ACCÉS  
A L’ADVOCACIA

El proper 25 de febrer és la nova data en què es realit-
zarà la prova d’accés a l’advocacia. 

Cal recordar que el passat 29 d’octubre, el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona va ser la seu on es va celebrar 
la segona convocatòria de l’examen d’accés a la profes-
sió d’advocat i de procurador del 2016. Van realitzar l’exa-
men 143 alumnes. En aquesta edició per primer cop  les 
preguntes de l’examen van estar disponibles en català, 
com a resultat de la signatura del conveni entre el minis-
tre de justícia, Rafael Catalá, i del conseller de justícia, 
Carles Mundó, el passat 15 de setembre, però també 
del treball i de les reclamacions que aquesta Corporació 
ha fet per aconseguir-ho.

NOVA EDICIÓ DEL 
POSTGRAU EPJ  
AL GENER 
 
L’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB  iniciarà el proper 
23 de gener una nova edició del Postgrau en Pràctica 
Jurídica. La EPJ, amb una duració de 9 mesos, ofereix 
la formació específica ideal per a tots aquells que vul-
guin aprendre la professió d’advocat/da.

A través de classes eminentment pràctiques, el post-
grau permet a l’alumne especialitzar-se en dues de 
les 6 àrees (civil, penal, laboral, administratiu, família i 
mercantil). El postgrau inclou assignatures instrumentals 
com ara parlar amb públic o negociació que permeten 
als alumnes tenir un coneixement realment pràctic de 
l’exercici de la professió. A més, també s’ofereix la pos-
sibilitat de realitzar pràctiques en institucions públiques, 
despatxos o empreses.

Si vols venir a conèixer tot el que et por oferir el post-
grau, vine el dijous 12 de gener a la presentació. Podeu 
confirmar assistència en el email escola@icab.cat.  

Per a més informació, consulta www.icab.cat

ESTRENEM 
BIBLIOTECA!
 
La Biblioteca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
reobre totes les seves dependències a partir del 27 de 
desembre. I ho fa després d’uns importants treballs 
d’adaptació a la normativa de prevenció d’incendis i 
millora energètica dels espais del Palauet Casades, que 
els col·legiats/des notareu de ben segur en accedir-hi. 
L’entrada a la Biblioteca ha guanyat  l’espai de l’avantsa-
la. Allà hi trobareu la recepció de la Biblioteca i el control 
d’accés. Més endins i com sempre localitzareu el Taulell 
d’Informació on el personal bibliotecari us resoldrà qual-
sevol dubte. Cal destacar la nova il·luminació de la Sala 
-canvi al sistema de leds- que facilita la lectura i l’estudi, 
així com la nova pavimentació formada per peces de 
marbre de color blanc i negre; els mobles originals  
han estat restaurats. 

Però a més d’aquests importants canvis que es noten a 
simple vista, tant la Biblioteca com el Palauet Casades 
s’ha sotmès, des del passat mes de juliol, a unes obres 
d’adequació a la normativa contra incendi i garantir així la 
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seguretat. Fet que s’ha traduït en operacions d’ignifu-
giat de bigues i pilars de la Sala d’Actes i de la Biblio-
teca, amb la instal·lació de portes tallafoc metàl·liques 
i en el cas de les de fusta amb valor patrimonial s’han 
adequat per tal que tinguin les mateixes propietats i 
amb resistència al foc però que mantinguin l’estètica. 

D’altra banda s’ha col·locat nous detectors de fums, les 
BIE o mànegues, extintors i altres sistemes per avalar 
la seguretat en cas d’incendi. Així per exemple, a la Bi-
blioteca i a les altres sales on hi ha llibres de gran valor 
històric s’han instal·lat sistemes d’extinció mitjançant 
gas, depenent de les necessitats que requereixen els 
llibres o documents de les sales habilitades.  

També s’han realitzat actuacions per a la millora i el 
confort climàtic, amb la instal·lació d’aire condicionat 
tant al Pati de Columnes com a la Sala de Lectura, 
així com de les reformes per insonoritzar els espais 
propers a la Biblioteca, A més dels canvis pertinents 
per adequar el comportament tèrmic. Això últim ha 
suposat  l’arranjament total de la coberta i un  doble 
vidre a totes les finestres.

Després de tots aquestes innovacions al Palauet Ca-
sades, la Biblioteca ‘de sempre’ ja torna a ser usable 
al 100%. En el marc de la festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort es realitzaran visites guiades per tal que tots 
els col·legiats i col·legiades puguin conèixer amb tot 
detall aquestes millores. 

ESCRIU AL  
MÓN JURIDIC 
 
Compartir el coneixement és la base per poder créixer i 
evolucionar. Per aquest motiu, des de Món Jurídic es fa 
una crida per tal que els advocats i advocades d’aquesta 
Corporació ens feu arribar articles sobre novetats legislati-
ves, jurisprudencials o sobre altres aspectes que conside-
reu que poden ser interessants per als companys. També 
animem a les Seccions i Comissions que organitzeu con-
ferències a què ens feu arribar el resum jurídic. 

Els articles aniran signats amb el nom, cognoms i número 
de col·legiat/da. Podeu enviar els vostres textos a monju-
ridic@icab.cat

VISITES ALS 
DESPATXOS, SERVEIS 
ICAB MÉS APROP
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha iniciat una 
campanya de visites a més de 200 despatxos d’advocats 
i advocades. Aquesta acció, que és una continuació de 
les visites que l’any 2014 va dirigir-se a societats, té com 
a objectiu conèixer més en profunditat les expectatives i 
necessitats dels col·legiats i col·legiades i poder adequar 
els serveis que se’ls ofereixen des de l’ICAB. 
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LA FUNDACIÓ DEGÀ 
IGNASI DE GISPERT 
ESTRENA WEB
 

La Fundació Degà Ignasi de Gispert (FIdG) va posar en 
marxa el passat 21 de desembre la seva pàgina web per 
tal de donar visibilitat al treball social que realitza a bene-
fici dels advocats i advocades que es troben en situació 
complicada, ja sigui com a conseqüència d’una malaltia 
o d’altres circumstàncies. La URL de la pàgina web de la 
FIdG és www.fdignasidegispert.cat

La Fundació va organitzar un acte de presentació de la 
pàgina web, celebrat el passat 21 de desembre, que va 
presidir el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
i president de la Fundació Degà Ignasi de Gispert, Oriol 
Rusca, el director general d’Alter Mútua dels Advocats, 
Josep-Fermí Pinyol Pina i la vicedegana de l’ICAB i presi-
denta del Grup de Voluntaris ICAB, Rosa Maria Barberà.

Aquest acte també va servir, d’una banda, per donar a 
conèixer l’existència dels voluntaris ICAB, format per 
advocats i advocades de l’ICAB que presten la seva 
ajuda de manera desinteressada als advocats i advoca-
des que més ho necessiten. Per aquest motiu a tots els 
voluntaris se’ls ha lliurat un carnet acreditatiu. De l’altra, 
per destacar la importància de la responsabilitat social 
corporativa a les institucions i empreses. Això va ser 
possible gràcies a la conferència que va impartir Òscar 
Camps, director de Proactiva Open Arms -organització 
no governamental que va néixer amb l’objectiu de resca-
tar del mar als refugiats que arriben a Europa i que estan 
fugint dels conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.

SUPORT ALS ADVOCATS MORTS  
A HONDURES

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vol donar suport 
a l’advocacia d’Hondures arran que des de 2010 han 
estat assassinats/des 118 advocats/des. Tres d’aquests 
van morir el passat 10 d’agost, dia en què el Col·legi 
d’Advocats d’Hondures commemorava el seu centenari. 

Davant la impunitat en el 90% dels casos, més de 
2.000 advocats i advocades han deixat l’exercici de la 
professió per por. 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
JURISTES DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL

La primera associació de juristes locals a Catalunya va 
celebrar la seva assemblea constitutiva el passat dia 
30 de setembre, en un acte que va tenir lloc a la seu 
de la Fundació Pi i Sunyer,  a la Casa Golferichs (Bar-
celona). Al mateix acte es van proclamar els membres 
de la junta directiva i tot seguit va tenir lloc la primera 
assemblea general amb l’aprovació dels pressupostos 
d’enguany. Cal ressaltar l’èxit de participació d’aques-
ta primera trobada.

L’associació de juristes pretén representar els inte-
ressos dels seus membres i ser un pont entre aquest 
col·lectiu i les diferents administracions públiques i 
entitats. El seu objectiu també és postular-se com un 
centre d’anàlisi, publicacions i investigacions en dret 
d’àmbit local, crear opinió jurídica i promoure criteris 
interpretatius homogenis.

En el marc de les primeres actuacions, l’Associació 
Catalana de Juristes de l’Administració Local s’està 
donant a conèixer entre administracions, associacions 
i entitats d’interès, institucions, universitats, col·legis 
professionals, editorials i webs jurídiques, etc.

(Tots els juristes de l’administració local catalana inte-
ressats en incorporar-se a l’associació ho podran fer 
en qualsevol moment  contactant amb el correu elec-
trònic info@juristeslocals.cat, mitjançant la web www.
juristeslocals.cat, o via Twitter a @juristeslocals.)



ADVOCATS I ADVOCADES DEL TORN D’OFICI

PERQUÈ TOTS HEM DE TENIR EL DRET DE DEFENSA, AMB LES MILLORS GARANTIES
CONFIA EN ELS ADVOCATS I ADVOCADES DEL TORN D’OFICI

CONFIA EN EL COL.LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

NINGÚ 
NO HA 
FET MÉS
PER MI!
per la seva vocació de servei públic.

...



De la suma de les intervencions del II Con-
grés del Torn d’Ofici, destaca la convicció 
de tots els participants sobre la impor-
tància del torn d’ofici com a Servei públic 
essencial per a la comunitat i per l’Estat 

democràtic i de Dret. 

La celebració d’aquest Congrés ens deixa imatges, mis-
satges i reptes.

La Diputada de Torn d’ofici, Mercè Claramunt, va rendir 
comptes, a la llum de les conclusions del I Congrés del 
Torn d’Ofici de l’ICAB celebrat l’octubre de 2013, expo-
sant les fites que hem aconseguit  i les que ens queden 
per assolir. En aquest sentit, el fet que la modificació 
de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica 
gratuïta, no finalitzés el seu tràmit parlamentari (malgrat 
que es van portar a terme dos modificacions parcials 
de la norma legal els anys 2013 i 2015), va impedir una 
reforma en profunditat del sistema, que, per tant, resta 
pendent, amb reclamacions que l’advocacia havia fet 
respecte dels avantprojectes treballats per part del Mi-
nisterio de Justícia, com:

• que es contempli en el sistema legal el torn d’ofici i no 
únicament la justícia gratuïta

• el reconeixement en el sistema de justícia gratuïta de 
prestacions com la mediació o les pericials prèvies al 
procediment judicial, entre altres. 

Entre les fites assolides, la prestació del Servei d’orien-
tació jurídica al Centre de Internament d’estrangers 
(CIES), l’existència del Torn d’Ofici especialitzat en ma-
tèria Hipotecària o el Torn de Menors No Acompanyats, o 
la supressió de les taxes per a les persones físiques. 

Les diferències entre els models d’ajuda legal francès, 
italià i el nostre sistema de justícia gratuïta van ser analit-
zades la tarda de dijous 17 de novembre.

I, tancant el primer dia del Congrés, els companys que 
aquest 2016 han superat els 25 anys d’adscripció al 
Torn d’Ofici van compartir espai i el reconeixement de la 
Junta de Govern. 

L’espai de diàleg sobre lliure competència i torn d’ofici va 
posar sobre la taula la diferent visió que d’aquest servei 
tenen els organismes reguladors de competència, altres 
administracions i la pròpia advocacia, per als que el torn 
d’ofici, en tant que Servei públic, no ha de restar sot-
mès a les regles del mercat. Les sancions imposades a 
diferents col·legis d’advocats pel sistema d’accés al Torn 
d’Ofici es troben pendent de resolució judicial, si bé la 
sanció imposada al Col·legi d’Advocats de Málaga va ser 
anul·lada judicialment. Un debat que, de ben segur, ens 
obliga a reflexionar quin és el millor sistema per garantir 
la prestació del servei públic de torn d’ofici en les millors 
condicions de qualitat, donada la seva importància, re-
flexió que s’haurà d’abordar des del diàleg amb les institu-
cions, per trobar la solució més correcta i equilibrada. 

PRESENT I FUTUR DEL TORN D’OFICI: 
GARANTIA PER A LA CIUTADANIA
Els dies 17 i 18 de novembre de 2016 a la seu de l’ICAB es va celebrar el 
II Congrés del Torn d’Ofici, sota el lema “Present i Futur del Torn d’Ofici: 
Garantia per a la ciutadania”. Amb més de 200 companys i companyes 
s’han compartit moments en què s’ha reflexionat sobre el present i el 
futur del torn d’ofici a través de ponències, presentació d’experiències 
i pràctiques i aportacions lliures  dels companys i companyes. Aquest 
article és el balanç d’aquest II Congrés del Torn d’ofici de l’ICAB.

Mercè Claramunt Bielsa
Diputada de Junta de 
Govern de l’ICAB, 
responsable de Torn d’Ofici
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Entre els temes del Congrés que més debat van originar: 
les qüestions relacionades amb la formació continuada, la 
lliure elecció d’advocat de torn d’ofici o l’acompanyament 
que, juntament amb la bona praxi professional de l’advo-
cat, demana l’usuari de justícia gratuïta, qüestions que ne-
cessàriament havien de ser tractades i que no es poden 
defugir en un espai obert com ha de ser el d’un Congrés 
destinat a la reflexió sobre el Torn d’Ofici.

L’anàlisi de la modificació de l’art. 520 de la LECrim i les 
conseqüències de la reforma legal respecte de l’accés a 
l’atestat, va ocupar també un espai de diàleg, per arribar 
a la conclusió de que l’actual normativa respecte de 
l’assistència al detingut , interpretada segons la directiva 
2012/13/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els 
procediments penals, ha de comportar el dret a accedir 
a les actuacions policials en la majoria de les situacions, 
malgrat l’actual interpretació restrictiva que les policies 
estan portant a terme, sota l’emparament del pronuncia-
ment del 15 de juliol del 2015 fet per la Comissió Nacio-
nal de Coordinació de Policia Judicial.

Les càpsules informatives han permès l’aproximació a 
noves experiències i serveis:

• Les dificultats que presenta la defensa dels Menors no 
Acompanyats,

• La importància que té la comunicació del lletrat amb 
el seu client intern en centre penitenciari, i la facilitat 
que permet el Servei de videoconferència per ampliar 
aquesta comunicació, sense es desplaçaments i cos-
tos que suposen l’entrevista presencial, 

• La presentació del sistema de registre i comunica-
ció de la violència institucional (SIRECOVI) projecte 
desplegat per l’Observatori del Sistema Penal i els 
Drets Humans (Centre de Recerca de la Universitat de 
Barcelona) que permet la comunicació de presumptes 
maltractaments en espais de privació de llibertat o en 
la via pública per part d’agents de l’autoritat.

• La possibilitat de fer arribar les pretensions dels 
nostres clients d’ofici davant Tribunals Internacionals, 
actuant en defensa dels seus Drets.

Si el Torn d’Ofici ha estat caracteritzat per la capacitat 
dels advocats i advocades de donar resposta a les ne-
cessitats jurídiques de la Societat ( i en aquest sentit, 
els torns de violència sobre la dona, d’estrangeria, 
penitenciari o el torn hipotecari en son una mostra) la 
finalització del Congrés va venir amb l’espai de diàleg  
destinat a l’anàlisi dels reptes de futur, i la resposta del 
Torn d’Ofici davant les noves necessitats socials: ado-
lescents en situació de risc respecte dels procediments 
que els afecten, les víctimes de delictes d’odi i discri-
minació, o les reformes en l’àmbit de l’habitatge. En 
aquest espai podem situar, també la petició que es va 
fer per part del representant del Síndic de Greuges en 
relació al tractament del tràfic d’éssers humans.

Aquestes necessitats que reclamen un tractament es-
pecialitzat posen sobre la taula la necessitat de reflexio-
nar sobre la creació de nous torns per donar resposta 
a aquestes necessitats, la necessària formació per ac-
cedir-hi i les competències que han de tenir els lletrats 
del torn d’ofici per poder donar una resposta positiva a 
la defensa de les persones en aquestes situacions.

Ha estat un Congrés que ha analitzat problemes ac-
tuals, que ha plantejat reptes que haurem d’afrontar 
per continuar contribuint a aconseguir una societat 
més justa.

Com a Diputada de la Junta de Govern, responsable 
de Torn d’Ofici, dono les gràcies a tots els advocats 
i advocades que ens heu acompanyat durant la seva 
celebració, a les persones que han format part del 
Comitè organitzador, als vocals de la Comissió del Torn 
d’Ofici i al personal tècnic de l’ICAB que ha contribuït 
a fer-ho possible. 

El degà Oriol Rusca va inaugurar el II Congrés del Torn d’Ofici.



La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de refor-
ma del sistema per a la valoració dels danys i 
perjudicis causats a les persones en acci-
dents de circulació, que va entrar en vigor 
fins l’1 de gener de 2016, ha canviat tot el 

sistema de valoració del dany corporal, establint indem-
nitzacions per a nous subjectes, com els denominats 
cercles pròxims del lesionat, i també estableix noves 
fórmules de càlcul de les indemnitzacions. Una llei que 
no està exempta d’incertesa i controvèrsies.

Però no només la nova llei modifica les indemnitza-
cions “el Barem”, sinó que també modifica normes de 
caràcter processal, en concret el Text refós de la Llei 
sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
8/2004 de 29 d’octubre, i la Llei d’enjudiciament civil. 
A la pràctica, són aquestes dues modificacions de lleis 
processals on trobem els problemes que plantejarem.

La problemàtica plantejada sorgeix en el moment de 
presentar una demanda el accident de circulació va 
ocórrer en 2015 i amb els documents que s’acompan-
yen amb la demanda. En moltes ocasions ens trobem 
que el jutjat, que per torn hagi correspost, inadmet la 
demanda presentada de facto per no haver presentat 
conjuntament amb la demanda de reclamació de quan-
titat per les lesions patides en l’accident ocorregut en 

2015, la reclamació prèvia extrajudicial efectuada davant 
de la companyia contrària, i tot això en base i aplicació 
de l’art. 7.8. de la Llei 35/2015.

Els jutjats que segueixen aquest criteri inadmeten la 
demanda sense donar opció a esmenar per falta d’acre-
ditació de la reclamació prèvia efectuada a la compan-
yia contrària en reclamació de la indemnització per la 
qual es formula la pretensió en la demanda presentada.

Aquesta aplicació de l’art. 7.8. que fa el jutjador  de 
l’admissió de la demanda s’ha d’interpretar com errònia 
ja que existeixen resolucions que avalen la presentació 
de la demanda sense aportar la reclamació prèvia efec-
tuada en sinistres de l’any 2015. Aquestes resolucions 
són de l’Audiència Provincial d’Àlaba a la seva interlocu-
tòria núm. 63/16 de 3 de maig de 2016, la Interlocutòria 
núm. 101 de l’Audiència Provincial de Granada de 3 de 
juny de 2016 i la Interlocutòria 123/16 de l’Audiència 
Provincial de Girona de 20 de maig del 2016.

Cal determinar, i així les resolucions abans esmentades 
ho avalen, que la Llei 35/2015, en la seva exposició de 
motius, assenyala que aquesta llei té com a objecte re-
formar el vigent Barem d’indemnització per establir un 
just rescabalament dels perjudicis soferts per les vícti-
mes i seus familiars com a conseqüència d’un accident 

DEMANDA I RECLAMACIÓ 
PRÈVIA EN ACCIDENTS DE 2015
La inadmissió de la demanda interposada el 2016 en accidents ocorreguts 
el 2015 per falta d’acreditació de la reclamació prèvia prevista a la Llei 
35/2015 és, segons l’autor, una interpretació errònia d’aquesta Llei.

Marc Gatius Casabón
Col·legiat núm. 38.956
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de trànsit sent aquest el seu objecte principal, el canvi 
en les indemnitzacions.

Cal no oblidar la naturalesa d’una llei i el seu objectiu, 
que en el cas no és altre que fer un repartiment just i 
equitatiu en les indemnitzacions i poder reclamar per 
elles, un dret adquirit i potestatiu de la víctima, que 
entra en conflicte amb el que pretenen alguns jutja-

dors en inadmetre 
les demandes per 
faltar al costat de la 
documentació apor-
tada, la reclamació 
prèvia a l’assegura-
dor responsable del 
sinistre.

Diem que no només 
els fonaments en 
què es basen les ac-
tuacions d’inadmis-
sió de la demanda 
s’allunyen a l’objecte 
de la Llei 35/2015, 
sinó que també 
malgrat fonamen-
tar la indamissió en 
l’articulat de la Llei, 
l’estan interpretant 
de manera errònia. 
A la Disposició Final 
5a ja deixa clar que 

aquesta Llei que pretén regular el nou barem entra en 
vigor l’1 de gener de 2016, però no només la Disposi-
ció marca el moment d’aplicació de la llei, sinó que la 
seva Disposició transitòria ja ens marca el moment en 
què hem d’aplicar la Llei, en la qual s’estableix que “1. 
El sistema per a la valoració dels danys i perjudicis cau-
sats a les persones en accidents de circulació que es-
tableix aquesta Llei s’aplica únicament als accidents de 
circulació que es produeixin després de la seva entrada 
en vigor. 2. Per a la valoració dels danys i perjudicis cau-
sats a les persones en accidents de circulació ocorre-
guts amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
subsistirà i serà aplicable el sistema recollit en l’Annex i 
en l’Annex del Text refós de la Llei sobre responsabilitat 
civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004,  
de 29 d’octubre “.

Per tant, no només el nou barem ha ser aplicat als acci-
dents ocorreguts a partir de l’1 de gener de 2016, sinó 
que també tota la Llei, en el seu conjunt, incloent-hi les 

normes processals, com la necessitat d’aportar la recla-
mació prèvia al costat de la demanda.

De la mateixa manera cal destacar que la inadmissió 
per part del jutjador de la demanda interposada ho fa 
en relació a la nova redacció de l’art. 7.8. incorporat a la 
Llei 35/2015, que determina uns requisits de reclama-
ció prèvia: “La reclamació extrajudicial de contenir la 
identificació i les dades rellevants de qui o els qui recla-
min, una declaració sobre les circumstàncies del fet, la 
identificació del vehicle i del conductor que haguessin 
intervingut en la producció del mateix de ser conegu-
des, així com tota la informació mèdica assistencial 
o pericial o de qualsevol altre tipus tinguin en el seu 
poder que permeti la quantificació del dany”. Requisits 
que només han de ser requerits en accidents ocorre-
guts a partir l’1 de gener de 2016.

Com bé acaba determinant la interlocutòria de la secció 
1a de l’Audiència Provincial d’Àlaba, de 3 de maig de 
2016, “resulta incoherent una hermenèutica que traslla-
da a un fet previ, l’accident d’actuacions, requisits que 
en aquest moment no s’exigia, i però, resulti inacces-
sible a les eventuals millores substantives que intro-
dueix la reforma, en bloc, a partir de l’1 gener 2016 “. 
El que es pretén en la resolució dictada per l’Audiència 
Provincial d’Àlaba, de Girona i de Granada és beneficiar 
l’acció interposada per la víctima, l’anomenat principi 
“Pro Accioni”.

No hem de permetre tampoc que s’apliqui de manera re-
troactiva la Llei 35/2015, per tant, tampoc dels requisits 
formals de la reclamació prèvia al costat de la demanda, 
atès que el mateix art. 2 de la LEC ens indica que les 
normes processals són irretroactives, així com les seves 
exigències temporals. S’afegeix a aquesta argumenta-
ció la disposició transitòria 4a del Codi Civil, que molt bé 
recull la resolució de l’Audiència Provincial d’Àlaba, en 
què determina “que les accions i els drets nascuts i no 
exercits abans de regir el Codi subsisteixen amb l’ex-
tensió i en els termes que els reconegués la legislació 
precedent “ (tal com ha de ser en el present tema, en el 
qual ha de persistir la legislació antiga en drets nascuts 
el 2015, moment d’ocurrència del sinistre).

Si s’escau la inadmissió de la demanda per falta d’apor-
tació de la reclamació prèvia, tenim armes suficients 
per recórrer-la: en primer lloc per falta de requeriment 
per esmenar la falta de documentació que ens esta-
bleix l’art. 231 de la LEC, en cas de no ser requerits; en 
segon lloc, la irretroactivitat de la norma i, finalment, 
la seva entrada en vigor, sent exclusiva per accidents 
ocorreguts en 2016. 

HI HA JUTJATS 
QUE INADMETEN 
LA DEMANDA 
SENSE DONAR 
OPCIÓ A ESMENAR 
PER FALTA 
D’ACREDITACIÓ 
DE LA 
RECLAMACIÓ 
PRÈVIA 
EFECTUADA A 
LA COMPANYIA 
CONTRÀRIA



La L’esmentada sentència del TJUE obre pels 
consumidors afectats per les indicades clàu-
sules sòl la possibilitat de reclamar a les enti-
tats financeres els interessos indegudament 
suportats des de la signatura del correspo-

nent préstec hipotecari. 

La restitució als consumidors afectats dels interessos 
indegudament suportats presenta tanmateix impor-
tants aspectes a tenir en compte des d’un punt de 
vista tributari.

Per analitzar la indicada qüestió resulten del tot re-
llevants els pronunciaments emesos per la Direcció 
General de Tributs (DGT) el passat 3 de juny de 2016 
(Consultes Vinculants V2430-16 i V2431-16). En ells es 
tractaven les principals conseqüències que es deriva-
ven en seu de l’Impost sobre la Renda de las Persones 
Físiques (IRPF) per a aquelles restitucions d’interessos 
per clàusules sòl fruit de sentència dictada en aplicació 
de la sentència del Tribunal Suprem publicada el maig 
de 2013.

Entenem que les conclusions emeses per la DGT en 
les esmentades Consultes resulten plenament vàlides 
per analitzar l’impacte en IRPF que s’hagi de derivar 
de les restitucions d’interessos provinents de períodes 
anteriors a maig de 2013, ara reclamables en virtut de 

la recent sentència 
del TJUE.

La principal qüestió 
a dilucidar en relació 
a la restitució de les 
quantitats pagades 
per interessos és si 
la mateixa cons-
titueix o no renda 
gravable en seu de 
l’esmentat impost. 
En relació a aquesta 
qüestió la DGT s’ha 
pronunciat de ma-
nera ferma indicant 
que la restitució al 
consumidor de les 
quantitats d’interes-

sos pagades de més per aplicació de la clàusula sòl no 
constitueix renda alguna subjecte a l’impost, no deri-
vant-se per tant tributació per la seva percepció.

L’altre aspecte que és expressament analitzat a les 
citades Consultes Vinculants és el dels efectes que es 
poden derivar per les indicades restitucions d’interes-
sos en l’àmbit de la deducció per inversió en habitatge 
habitual en IRPF. Aquest aspecte resulta d’especial 

ASPECTES TRIBUTARIS RELACIONATS 
AMB LA NUL·LITAT DE LES CLAUSULES SÒL

El passat 21 de desembre es publicava la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea per la qual es declarava contrària a l’ordenament 
comunitari la retroactivitat limitada que el Tribunal Suprem havia 
establert a la reclamació de les quanties per la nul·litat de les clàusules sòl. 
Analitzem les conseqüències tributàries que se’n deriven. 

Marc Marsal Collado
Col·legiat núm. 32.528

LA RESTITUCIÓ DE 
LES QUANTITATS 
DECLARADES 
IMPROCEDENTS 
PER LA NUL·LITAT 
DE LA CLÀUSULA 
SÒL NO 
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RENDA NI GUANY 
PATRIMONIAL 
GRAVABLE EN IRPF
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importància màxim si tenim en compte que la pràctica 
bancària d’establir clàusules sòl va iniciar-se als voltants 
de l’any 2009, pel que hi ha un important nombre de 
contribuents que haurien considerat els interessos que 
ara poden ser restituïts en el càlcul de les seves deduc-
cions per habitatge en diferents anys.

La Direcció General de Tributs informa que en rela-
ció als interessos restituïts al consumidor fruit de la 
nul·litat de la clàusula sòl, en la mesura en què aquests 
haguessin format part de la base de la deducció per 
inversió en habitatge habitual, deixaran de formar part 
del càlcul de la mateixa, fet que obligarà al contribuent 
a regularitzar la seva situació tributària a la declaració 
d’IRPF de l’exercici en que es declari la nul·litat de 
la clàusula sòl. En aquest sentit, la declaració d’IRPF 
compta expressament amb un apartat destinat a la re-
gularització de quantitats indegudes en la deducció per 
habitatge habitual.

Cal recordar que les quantitats satisfetes per interes-
sos en inversió en l’habitatge habitual poden haver 
format part de la base de la indicada deducció tant en 
l’any de l’adquisició de l’esmentat habitatge com en 
anys posteriors fruit del pagament recurrent del rebut 
del préstec hipotecari. La base màxima anual a tenir en 
compte pel càlcul de la indicada deducció era de 9.040 
euros anuals per cada un dels exercicis afectats. El 
tipus de deducció aplicable a la indicada base era en la 
gran majoria de casos del 15%.

Hem de tenir però en compte que en determinats 
casos no procedirà realitzar regularització alguna per 
deducció per habitatge habitual. Això succeirà en aque-
lles situacions en què el contribuent va aplicar la de-
ducció per la base màxima de 9.040 euros anuals i, tot 
i no poder ara considerar les quantitats restituïdes fruit 
de la nul·litat de la clàusula sòl, es segueix comptant 
pels diferents anys en qüestió amb una base anual de 
deducció que iguala o excedeix la indicada quantia de 
9.040 euros anuals.

Sobre la quota per deducció en habitatge a regularit-
zar  aplicaran els interessos de demora tributaris que, a 
grans trets, han estat compresos en els anys afectats 
en tipus d’entre el 3,75% i el 5% anuals.

Finalment, cal tenir en compte que l’obligació de re-
gularització en IRPF per la pèrdua del dret a deduir en 
habitatge habitual naixeria en l’any en què es declarés 
la nul·litat de la clàusula sòl en qüestió, pel que podria 
interpretar-se que l’esmentada regularització afectaria 
inclús a la deducció practicada en exercicis anteriors 

al 2012, anys que 
generalment ja es 
trobarien prescrits a 
altres efectes en seu 
d’IRPF. Caldrà estar 
atents al tractament 
d’aquesta qüestió en 
posteriors consultes 
que emeti la DGT.

Existeixen altres 
aspectes relacionats 
amb la nul·litat de 
les clàusules sòl que 
no han estat encara 
objecte a data d’avui 
de pronunciament 
exprés per part de la 
DGT però dels que 
se’n derivarien igual-
ment conseqüències 
en seu d’IRPF.

Seria el cas per exemple d’aquells contribuents que 
haguessin obtingut rendiments del capital immobiliari 
i haguessin deduït com a despesa als ingressos per 
arrendaments els interessos que ara es considerin im-
procedents per nul·litat de la clàusula sòl.  

El mateix succeiria en casos en què els interessos resti-
tuïts per improcedents haguessin estat deduïts a l’acti-
vitat econòmica del contribuent (imaginem per exemple 
el supòsit en què el préstec hipotecari es satisfà per 
l’adquisició del local o oficina de l’activitat).

Tant en els casos mostrats de rendiments de capital 
immobiliari com de rendiments d’activitats econòmi-
ques, els contribuents haurien de procedir a la pre-
sentació de declaracions complementàries en què es 
corregís en el càlcul dels rendiments l’excés d’interes-
sos deduïts. Els exercicis a regularitzar serien aquells 
no prescrits, que serien, de no haver existit interrupció 
de la prescripció respecte exercicis precedents, de 
l’any 2012 en endavant.

Finalment, voldríem fer referència a la percepció en 
virtut de sentència de l’interès legal del diner apli-
cable a les quanties objecte de restitució. En relació 
en aquests imports, els mateixos constitueixen un 
guany patrimonial gravable a la base de l’estalvi de 
l’IRPF, i haurien de ser inclosos a la declaració de la 
renda corresponent a l’any del seu reconeixement 
judicial. 

CAL ESTAR 
ESPECIALMENT 
ATENTS A  LES 
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SERVEI DEL MES

NOVA APP 
DE TEXTOS 
LEGALS DE 
L’ICAB

Una nova App al servei de les persones col·legiades i as-
sociades: més de 300 textos legals actualitzats.

La professió i la necessitat d’estar connectat permanent-
ment fa que la Biblioteca de l’ICAB s’hagi plantejat un 
nou servei per tal d’estar “endollats”, i que tingueu amb 
només un sol clic la legislació estatal i catalana  actualitza-
da en el vostre mòbil o tablet. Només es requereix  tenir 
connexió a Internet.

És una nova eina 365 dies/24 h. al vostre servei. Només 
us heu de descarregar l’app des de l’Applestore o el Goo-
glePlay. Una vegada instal·lada heu d’introduir el vostre 
número de col·legiat i la contrasenya, i ja ho teniu!!!

És de fàcil ús, molt amigable, es pot  navegar per ma-
tèries que  trobareu llistades i a partir d’aquí, visualitzar 
els textos. També té un buscador que permet fer cerques 
dins la mateixa matèria per títol de la norma i, com no,  
dins la disposició legislativa.

Per tal de millorar i optimitzar la cerca us permet visualit-
zar l’índex de la norma i navegar per ell. Com a una bona 
millora indica la data d’actualització del text legislatiu. I 
amb la finalitat que es pugui  treballar des de tot arreu 
permet copiar el text i enviar-lo per correu electrònic.

La interfície està disponible tant en català, com en castellà.

Per a qualsevol dubte o aclariment truqueu-nos a la Biblio-
teca (936011260) o envieu un email: biblioteca@icab.cat. 
Estarem encantats/encantades en respondre.

Comença el 2017 amb la nova App de 
textos legals de l’ICAB: la legislació que 
necessites a la teva mà



Tota la informació al web: www.icab.cat

TOT són AVANTATGES
ICAB ON LINE

COMENÇA EL 2017 AMB
LA NOVA APP DE TEXTOS LEGALS DE L’ICAB:

LA LEGISLACIÓ QUE NECESSITES A LA TEVA MÀ

Disponible per a iPhone
App Store

Descarregar-te-la  també!

APP.
ICAB

RÀPIDA, FÀCIL
i ALLÀ ON TU VULGUIS

Disponible per a Android
Google play
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DES DE LA JUNTA

NOVA ETAPA DE 
LA FUNDACIÓ 
PRIVADA SANT 
RAIMON DE 
PENYAFORT
 
La Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort, 
que té per objectius la difusió de la cultura jurídica 
internacional i el suport a la reinserció social de les 
persones sotmeses a penes privatives de llibertat, 
inicia una nova etapa i ho ha fet organitzant un acte 
institucional que va tenir lloc a la seu del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) el 26 d’octubre.

Oriol Rusca, president de la Fundació i degà de 
l’ICAB, va destacar que la Fundació vol reforçar el 
seu caràcter d’espai de reflexió i proposta jurídica 
sobre assumptes d’actualitat, dedicant una espe-
cial atenció a totes les qüestions relacionades amb 
la defensa dels drets humans i amb la protecció 
jurídica dels menors i de les persones en situació 
de risc.

Carme Adell, secretària de la Fundació, va exposar 
que aquesta Fundació és una eina que l’advoca-
cia posa al servei de la societat, amb vocació de 
treballar en col·laboració i en diàleg amb les més 
diverses instàncies i disciplines del coneixement 

i en unió d’esforços amb altres entitats acadèmi-
ques i socials.

El president fundador i degà emèrit de l’ICAB, 
Eugeni Gay, va evocar els orígens de la Fundació, 
que va ser constituïda a Barcelona el 21 de desem-
bre de 1995 en el marc dels actes organitzats amb 
motiu de la commemoració del 700è aniversari de 
l’advocacia de Barcelona.

Xavier Puigdollers, patró de la Fundació, va presen-
tar les línies d’actuació futura de la Fundació en 
aquesta nova etapa, tot remarcant que aportarà al 
debat social la visió jurídica pràctica que és pròpia 
de l’advocacia.

L’acte va finalitzar amb una conferència amb el 
títol La Mediterrània, tomba o bressol de la digni-
tat de la persona, impartida pel president executiu 
de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), 
Senén Florensa.

Del Patronat de la Fundació Sant Raimon de Penyafort 
formen part juntament amb l’ICAB, el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española (GCAE), el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i la 
Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE).

La presentació de la Fundació Privada de Sant Raimon de Penyafort 
va comptar amb la presència de, (d’esquerra a dreta): Xavier Puigdo-
llers, Eugeni Gay, Oriol Rusca, Senén Florensa i Carme Adell.



Què pot fer el 
teu advocat 

per tu?
L’advocacia barcelonina la

formem advocats i advocades
que et podem ajudar a través

de l’assessorament integral:
Des de la prevenció del conflicte,

 fins a la seva resolució.

Quan necessitis ajuda,
confia en nosaltres i

tira pel Dret.

www.icab.cat

#advocaciabarcelona

Si voleu el cartell de la campanya (versió home o 
dona) en format DIN A3, només cal que vingueu 
al Departament de Màrqueting de l’ICAB (5a planta) 
i us el podreu emportar per al vostre despatx. 

Si el voleu en format digital, feu la petició a 
marqueting@icab.cat



ENTREVISTA A MICHEL BENICHOU, 
PRESIDENTE DEL CCBE



¿Qué es el CCBE?
En septiembre de 1960 durante un Congreso de la 
Unión Internacional de abogados (UIA) surgió la idea 
de crear un órgano representativo de los colegios de 
abogados de los seis Estados miembros fundadores de 
la Comunidad Económica Europea (Alemania Occidental, 
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos). El 
proyecto se concretó en diciembre de 1960 mediante la 
creación de una “Comisión consultiva de los Colegios 
y asociaciones de abogados nacionales de estos seis 
países de la CEE”  y adoptó el nombre de “Consejo de 
la Abogacía Europea”, (“Commission Consultative des 
Barreaux Européens”).La CCBE alcanza su plena autono-
mía de la UIA en 1966.

¿Cuáles son las funciones?
La representación de los Consejos de abogados miem-
bros, sean estos efectivos, asociados u observadores, 
en todas las materias de interés común relacionados 
con el ejercicio de la profesión de abogado, el respeto 
del Estado de Derecho, una correcta Administración de 
Justicia, y los desarrollos importantes del Derecho que 
se produzcan tanto a nivel internacional como europeo.
El papel de órgano consultivo e intermediario entre sus 
miembros así como entre sus miembros y las Institu-
ciones europeas y del Espacio económico Europeo, en 
todas las materias transfronterizas de interés común.

El respeto del Estado de Derecho, de los Derechos hu-
manos y de la protección de derechos y libertades fun-
damentales, incluido el derecho de acceso a la Justicia y 
a la protección del cliente, así como la protección de los 
valores democráticos íntimamente ligados al ejercicio de 
tales derechos.

¿A cuántos abogados representa actualmente?
El CCBE lo integran 45 países. Todos los países de Euro-
pa menos Kosovo y Bielorúsia, porque no forman parte 
del Consejo de Europa.  El CCBE representa un millón y 
medio de abogados. 

¿Cuáles han sido los objetivos de su mandato?
Tres han sido los principales objetivos de mi mandato: 
formación e innovación en nuevas tecnologías, la preser-
vación del secreto profesional y defensa de los derechos 
humamos. 

En relación al primer objetivo, el CCBE organizó el oc-
tubre pasado, en París, un congreso para abordar los 
problemas de la abogacía relacionados con la seguridad, 
la protección de datos, las comunicaciones electróni-
cas, el archivo de la información y expedientes de los 
casos. Para ello reunimos a abogados y abogadas de 
toda Europa, América, África y de Asia con informáticos 

Michel Benichou nació en Lyon. Abogado de profesión, fue nombrado presidente del 
Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) en enero 2016. Benichou ha ostentado el cargo 
de decano del Colegio de Abogados de Grenoble (Francia), así como la presidencia del 

Conseil National des Barreaux, de la Conférence des Bâtonniers de Francia y presidente 
de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE). Desde noviembre de 
2012 ejerció la vicepresidencia de CCBE como vicepresidente tercero. Benichou ha 
hablado con Món Jurídic para explicar los proyectos de la CCBE bajo su mandato.  

“Si se sacrifica la libertad por  
la seguridad, no se tendrá  
ni libertad ni seguridad”

Texto: Roser Ripoll  Fotografía: Albert Muñoz
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y programadores de Google,  IBM y otras compañías 
para que dialogaran entre ellos. Para que les explicaran 
sus problemas de archivo de la información, seguridad y 
pudieran ayudarles a resolver estas cuestiones. 

El segundo objetivo del mandato es la cuestión del se-
creto profesional, y en concreto sobre la confidencialidad 
de las conversaciones entre abogado y cliente. El CCBE 
ha publicado las recomendaciones relacionados con 
esta materia para la abogacía.  Uno de los problemas en 
este ámbito es que a nivel nacional cada Estado tiene 

su legislación.  Pero vivimos en un mundo global,  y en 
cambio no hay una legislación europea o internacional 
sobre este aspecto. Actualmente tenemos una legis-
lación insuficiente,  necesitamos una legislación que 
sirva tanto para la Unión Europea como para los Estados 
Unidos.  Se debe crear una regulación internacional del 
secreto profesional. Si los abogados  no preservan el 
secreto profesional no se podría ejercer, porque es  una 
de las bases del ejercicio profesional. Si el cliente no 
puede hablar con total libertad al abogado o a la abogada 
se hace un flaco favor a la profesión.

Todas las conversaciones por teléfono, los WhatsApp 
están sujetos a ser gravadas. También la información que 
se guarda en los ordenadores debe tener medidas de 
protección adecuadas. 

El tercer objetivo es el problema migratorio. En febrero 
de 2016, durante la celebración de Sant Raimon de Pe-
nyafort, pedí a la abogacía que participe y preste ayuda 
desde el ámbito que mejor conocemos, el de la protec-
ción de los derechos de las personas. En dos meses 
el CCBE consiguió ayuda para financiar un proyecto de 
ayuda a colaboración a los refugiados por un año. El 
programa empezó en el mes de julio en Lesbos. Cuenta 
con un abogado coordinador y cada dos semanas hay 
cuatro abogados, que de forma totalmente gratuita y 
desinteresada trabajan allí. Ellos son especialistas en 
temas de derecho de asilo. Cuando pensamos en crear 
esta campaña, el primer problema para ponerlo en fun-

cionamiento era el dinero, y el segundo el personal para 
atender a los refugiados. 

Los campos suelen ser sitios peligrosos, donde no 
hay la infraestructura a la que estamos acostumbra-
dos en nuestros respectivos países, está lejos de 
casa y hay que desplazarse. Por ello enviamos cartas 
a todos los colegios de Abogados de Europa para 
que difundieran entre sus colegiados este iniciativa 
y que aquellos abogados/as expertos en temas de 
extranjería que quisieran colaborar lo pudieran hacer. 

La abogacía es un colectivo magnífico. Pides algo 
y siempre hay gente dispuesta a ayudar y a hacer 
prevaler los derechos de todos y especialmente de 
las personas que en un momento dado están más 
desvalidas. 

Desde la CCBE se ha puesto el primer grano de arena 
para instaurar una ayuda, pero sería deseable que tanto 
la Unión Europea como los gobiernos de los diferentes 
países facilitaran ayuda, especialmente económica para 
poder seguir este proyecto. Especialmente porque el 
derecho a un abogado es un derecho fundamental. 

El inmigrante, que es un refugiado, tiene unos derechos 
que deben respetarse allí donde llegue. Y el abogado es 
el profesional que puede orientar a regularizar su situa-
ción. Desde el mes de julio han participado abogados/
as franceses, alemanes, españoles, noruegos, daneses, 
griegos, ingleses, holandeses. Italianos, suizos. Aboga-
dos de todos los países de Europa.  

Aprovecho la entrevista de Món Jurídic para dar las 
gracias porque tanto desde el Consejo General de la 
Abogacía Española como desde el ICAB se animó a los 
abogados y a las abogadas a participar en este proyec-
to. Precisamente la presidenta del CGAE fue de las 
primeras abogadas que visitó el campo de refugiados de 
Lesbos. Se trata de un proyecto muy importante. Espe-
ramos conseguir más financiación pada poder continuar 
más tiempo.

“Desde el CCBE proponemos  
que los refugiados pidan asilo en  

el país donde quieran vivir.”
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Precisamente para frenar la llegada de más refugia-
dos a Europa, la Unión Europea hizo un acuerdo con 
Turquía. ¿Qué valoración hace de dicho acuerdo? 
Es un acuerdo  terrible, que vulnera los derechos y que 
no da solución a la problemática. Por ello el CCBE lo 
condenó. Yo escribí al presidente Erdogan para hacerle 
saber mi disconformidad con la situación que se vive en 
Turquía, donde además de no respetarse los derechos 
fundamentales se quiere  restablecer la pena de muerte 
en Turquía.

Hay muchos jueces y abogados que han denunciado las 
vulneraciones de los derechos fundamentales y  han 
sido acusados. Y más tras el intento fallido de golpe de 
Estado. Este año nosotros hicimos una reunión para ana-
lizar la situación en que se encontraba y se encuentra la 
abogacía turca y para buscar abogados para los aboga-
dos que están en prisión. 

¿Qué se puede hacer para dar solución a la situación 
de los refugiados?
Desde el CCBE proponemos una reforma del reglamen-
to de Dublín para que los derechos de asilo se apliquen 
de la misma forma en todos los estados de la Unión 
Europea.  Dicho reglamento establece que cuando un 
inmigrante entra en la Unión Europea debe ser regis-
trado en el primer país donde llega. Esta situación es 
ridícula puesto que son solamente tres los países – Es-
paña, Italia y Grecia-  por donde se puede acceder a la 
Unión Europea por mar, que es la forma más habitual. Es 
imposible que los griegos puedan dar asilo a todas las 
persones que llegan allí. Por ello es necesario cambiar el 
sistema. Desde el CCBE proponemos que los refugia-
dos pidan asilo en el país donde quieran vivir.  

El CCBE ha impulsado el proyecto TRALIM.  
¿En qué consiste?
El Proyecto TRALIM, financiado por la Comisión Europea 
y liderado por la Fundación de los Abogados Europeos 
(European Lawyer Foundation) tiene como objetivo for-
mar en materia de Derecho Europeo de Asilo e Inmigra-
ción a un mínimo de 130 abogados de los cinco países 
participantes (España, Grecia, Italia, Irlanda y Polonia) 
para que puedan responder a la actual crisis de refugi-
ados y ante la creciente demanda de asesoramiento 
jurídico por parte de las personas migrantes que llegan a 
la Unión Europea.

El Consejo General de la Abogacía Española fue la sede 
el pasaso mes de octubre donde se celebró el primer 
seminario del Proyecto ‘Training of Lawyers in European 

Law relating to Asylum and Migration’ (TRALIM) en el 
que participan el Colegio de Abogados de Atenas, Consi-
glio Nazionale Forense (Italia), Law Society of Ireland y el 
National Council of Polish Legal Advisors (Polonia).

¿En qué otros proyectos en el ámbito de la forma-
ción está trabajando el CCBE?
Por un lado hemos trabajado para que la acreditación o 
certificado que se da a un abogado/a en un curso reali-
zado en un Colegio de Abogados sea reconocido en los 
colegios de otros países. Del otro, estamos trabajando 
en  una plataforma que mostrará la formación de todos 
los colegios de abogados. 

La formación y la deontología profesional son las dos 
claves para un correcto funcionamiento de la abogacía. 
Por ello el CCBE también ha realizado un proyecto sobre 
un código de deontología modelo.

Además de los problemas de la abogacía de Europa 
el CCBE también tiene como misión la defensa de 
los derechos humanos. ¿Cuál es el principal proble-
ma a combatir?
Actualmente en Europa hemos sufrido muchos ata-
ques terroristas. Y ante este problema algunos países 
se plantean restringir las libertades de las personas. Si 
Europa lucha por mantener sus derechos y libertados 
y se trabaja para que se respecten -y para ello están 
todos los operadores jurídicos- y los políticos contro-
lan a los terroristas, el terrorismo podrá desaparecer. 
Si se sacrifica la libertad por la seguridad, no se tendrá 
ni libertad ni seguridad. Con las dictaduras no es posi-
ble combatirlo.

Otro de los problemas es la situación que sufren muchos 
abogados/as en otros países más allá de Europa. Hay 
muchos países en los que los abogados estan persegui-
dos. En Pakistán, en Afganistán, en Venezuela, Colombia, 
Bolivia, Honduras. También en África se torturan y asesi-
nan abogados/as.

Yo he escrito a la Comisión Europea, al Parlamento Euro-
peo para denunciar  que los abogados han sido amena-
zados, torturados, encarcelados. Por parte de la Unión 
Europea me ha contestado, pero presidentes de otros 
países, como por ejemplo en Pakistán no me han dicho 
nada. De Venezuela, tampoco he recibido respuesta. 

De Turquía he recibido respuesta, pero no del presiden-
te. También he escrito al presidente de China y he recibi-
do respuesta. 



Aquesta reunió ha tingut lloc arran de la 
creació en els darrers anys d’una vintena 
de comissions, seccions i grups de treballs 
a diversos territoris de tot l’estat espan-
yol, seguint l’exemple i amb el suport de la 

CPDA de l’ICAB de Barcelona, que en el 2002 va crear la 
primera Comissió sobre aquesta temàtica. 

La finalitat de la Trobada és treballar conjuntament 
amb les Comissions creades i amb les que es creïn en 
el futur per assolir una millor protecció dels animals 
utilitzant els mecanismes jurídics, legals a l’abast dels 
professionals del dret.

Las jornades varen ser inaugurades pel Conseller, Josep 
Rull, qui va felicitar l’ICAB per l’eficaç feina duta a terme 
durant aquests 15 anys. Desprès van prendre la paraula 
el nostre degà,  Oriol Rusca i  la presidenta de la comis-
sió, Magda Oranich.  Es va manifestar una rotunda volun-
tat de defensa de la vida i en contra de la crueltat envers 
als animals, incidint el nostre degà en el tema, molt 
mediàtic darrerament, de la supressió de les curses de 
braus, crueltat pública i que va ser prohibida per iniciativa 
legislativa popular per Llei del Parlament de Catalunya.

En el vídeo institucional que va ser emès posteriorment, 
van participar antics Degans/a de l’ICAB i Diputats res-
ponsables de la CPDA des de l’any 2002, i es va posar 
de manifest tota la tasca portada a terme per la Comis-
sió d’aquest ICAB des fa gairebé 15 anys. 

Iniciada l’activitat de les diferents taules de treball  (4) 
que estaven estructurades les jornades,  es va  cons-
tatar que un dels indicatius de l’augment de la sensibi-
litat social respecte a la protecció dels animals, és una 
creixent visibilitat dels assumptes relacionats amb els 
animals en tots els col·legis d’advocats presents. Gaire-
bé 30 de tota Espanya. 

Tots van coincidir en valorar molt positivament l’activitat i 
repercussió que està tenint en la societat las activitats por-
tades a terme pels  Col·legis d’advocats  contra la violència 
que són objecte els animals i que, desgraciadament, són el 
preludi del maltractament vers els sers humans.  

Durant el desenvolupament de les meses de treball,  
coordinades per la Presidenta, el vicepresident i els 
vocals de la CPDA, es van tractar temes tan variats com 
les futures fórmules de col·laboració entre les Comis-

PRIMERA TROBADA DE LES 
COMISSIONS DE PROTECCIÓ  
DELS DRETS DELS ANIMALS 
A instàncies de la Comissió del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, els dies 27 
i 28 d’octubre de 2016, va tenir lloc a l’ICAB la I Trobada de les Comissions de 
Col·legis d’Advocats per a la Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) creades 
a tot l’Estat espanyol. Aquesta primera cita de Comissions d’àmbit estatal 
va venir precedida de la primera trobada de comissions catalanes que es va 
celebrar amb molt d`èxit el passat 14 de juliol també a l’ICAB. 

Carles Soliva i Hernàndez
Col·legiat núm. 10.171
Vicepresident de la 
Comissió de Protecció  
dels Drets dels Animals

Anna Mulà Arribas
Col·legiada núm. 22.455
Vocal de la Comissió de 
Protecció dels Drets dels 
Animals

“Amb el seu comportament amb els animals tots els homes 
som nazis. La Terra per ells és un etern Treblinka”.
Isaac Bashevis Singer - Premi Nobel literatura 1978
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sions, l’abordatge de 
les principals pro-
blemàtiques a l’Estat 
espanyol en matèria 
legislativa i judicial, 
el recolzament i asses-
sorament legal a les 
Administracions públi-
ques i a les entitats i 
associacions protec-
cionistes, així com els 
cossos de seguretat 
que, malauradament, 
en moltes ocasions, 
ignoren la regula-
ció concreta de las 
infraccions contra els 
animals, tant adminis-
tratives com a nivell 
penal, els plans de 
formació continuada 
per a professionals i 
la importància de les 

relacions amb els mitjans de comunicació i la seva influencia 
decisiva per la conscienciació de  la defensa dels drets dels 
animals. 

Al llarg dels dos dies, el desenvolupament de les jornades 
va ser de molta participació, generant-se importants debats, 
que tindrà una continuïtat amb la creació de diferents grups 
de treball  mantenir aquesta col·laboració en el futur. L’ICAB 
va informar de les múltiples activitats portades a terme per 
la Comissió, tant de taules rodones, quatre congressos dels 
drets dels animals, dos cursos de formació relatius als drets 
dels animals, entre molts altres. 

En el debat i la presentació de les conclusions finals, es va 
establir la necessitat de donar un impuls legislatiu en matèria 
de protecció dels animals a tots els nivells, i paral·lelament, 

reforçar les mesures inspectores, de vigilància i sanciona-
dores que garanteixin el compliment estricte d’aquesta 
legislació, amb la coordinació de les forces de seguretat. Es 
va reconèixer la importància de les mesures d’educació i 
sensibilització i la connivència dels mitjans de comunicació, 
totalment imprescindibles,  per dotar-nos d’eines que asse-
gurin la defensa dels drets dels animals.  

En concret, en aquesta primera trobada es van posar les 
bases per a la instauració de la Coordinadora estatal de 
Comissions de defensa dels animals, que actuaria com a 
“lobby” per aconseguir l’aprovació de mesures legislatives i 
polítiques públiques de protecció dels animals; i per a mate-
rialitzar-ho, es va acordar que es crearien meses i grups de 
treball de les diferents temàtiques abordades.

Es va considerar la importància de  major implicació dels mi-
tjans de comunicació ja que en gran part no avançar més en 
aquesta matèria és reflex d’una societat o opinió pública mal 
informada, tot i que es va reconèixer una major sensibilitza-
ció d’aquest sector en relació a fa uns anys. 

Els assistents es van comprometre a potenciar la creació 
d’altres Comissions en altres col·legis d’advocats i van con-
venir que la següent Trobada de les Comissions es faria a 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Balears (ICAIB), que és la 
seu de la segona Comissió de protecció dels animals creada 
en l’àmbit espanyol.  

Com a juristes i col·legiats de l’ICAB, volem fer constar 
l’orgull de pertànyer  al nostre col·legi que va ser pioner en la 
defensa dels drets dels animals a nivell estatal com sempre 
ho va ser a la defensa dels drets fonamentals perquè, com 
va dir l’advocat Abraham Lincoln “Estic a favor dels drets 
dels animals igual que estic a favor dels drets humans. És 
l’única manera  de ser  un subjecte humà complert”.

En aquesta tasca estem compromesos tots els que esti-
mem i defensem els drets dels animals. 

CAL REFORÇAR 
LES MESURES 
INSPECTORES, 
DE VIGILÀNCIA I 
SANCIONADORES 
QUE GARAN-
TEIXIN EL 
COMPLIMENT 
ESTRICTE 
D’AQUESTA 
LEGISLACIÓ, AMB 
LA COORDINACIÓ 
DE LES FORCES  
DE SEGURETAT

I Trobada de les Comissions de Col·legis d’Advocats per a la Pro-
tecció dels Drets dels Animals (CPDA), que va tenir lloc a l’ICAB.



Como punto de partida, comenzaré resaltando 
que el Tribunal de Justicia de la UE es el único 
que puede decidir sobre la interpretación de la 
Directiva, en su calidad de único intérprete de 
la legislación de la Unión, conforme con el art. 

267 TFUE, y así nos los recuerda en el apartado 70 de la 
sentencia, cuando declara que habida cuenta de la exigen-
cia fundamental de una aplicación uniforme y General del 
Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que 
puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que 
hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya 
hecho de una norma del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el apartado 48, 
nos recuerda que en la sentencia de 9 de mayo de 2013, 
el TS, para justificar un control del carácter abusivo de las 
cláusulas suelo controvertidas (relativas al objeto principal 
de los contratos de que se trataba), interpretó la exigencia 
de transparencia a que se refiere el art. 4.2 Directiva 93/13/
CEE en el sentido de que la misma no se circunscribía a la 
transparencia formal de las cláusulas contractuales, sino 
que se hacía extensiva a la observancia de la transparen-
cia material, que implica que sea suficiente la información 
facilitada al consumidor en lo que atañe al alcance tanto 
jurídico como económico de su compromiso contractual.

Y concluye que el examen del carácter abusivo, en el 
sentido del art. 3.1 D. 93/13, de una cláusula contractual 
relativa a la definición del objeto principal del contrato, en 
caso de que el consumidor no haya dispuesto, antes de 
la celebración del contrato, de la información necesaria 
sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de 
dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de 

aplicación de la Directiva en general y del art. 6.1 de ésta 
en particular.

A continuación, el TJUE plasma si cabe la limitación en el 
tiempo por un juzgador nacional la no vinculación por cláu-
sulas declaradas abusivas.

En el apartado 52 de la sentencia refiere que en la medida 
en que los órganos jurisdiccionales remitentes hacen refe-
rencia a la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limitó el 
efecto restitutorio de la declaración del carácter abusivo de 
las cláusulas suelo, procede examinar si el art. 6.1 D.93/13 
debe interpretarse en el sentido de que autoriza a que un 
tribunal nacional establezca una limitación de este tipo.

En cuando a la interpretación del art. 6.1 D.93/13/CEE debe 
considerarse una norma equivalente a las disposiciones 
nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen 
la naturaleza de normas de orden público.

Se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar 
el equilibrio formal que el contrato establece entre los dere-
chos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que 
pueda restablecer la igualdad entre éstas.

Nos recuerda que dada la naturaleza y la importancia del in-
terés público que constituye la protección de los consumido-
res, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad 
en relación con los profesionales, y tal como se desprende 
del art. 7.1 D. 93/13, esta Directiva impone a los Estados 
miembros la obligación de prever medios adecuados y 
eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados entre profesionales y consumidores».

RETRACTIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA 
NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO
Esta sentencia deja sin efecto la jurisprudencia sentada por la sentencia del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que, recordemos, limitaba en el tiempo 
los efectos restitutorios de la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula 
suelo circunscribiendo la reparación a las cantidades pagadas indebidamente a la 
entidad bancaria por parte del consumidor en virtud de dicha cláusula a partir de la 
publicación de la referida sentencia, esto es, desde 09 de mayo de 2013.

Verónica Dávalos Alarcón
Col·legiada núm. 31.477
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Y para ello incumbe al juez nacional, pura y simplemen-
te, dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a 
fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor, sin estar facultado para modificar el conteni-
do de la misma.

Ahora bien, al juez nacional no debe atribuírsele la facul-
tad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, 
pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el efec-
to disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho 
de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no 
se apliquen frente a los consumidores.

Por tanto, el TJUE considera que el art. 6.1 D. 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que procede considerar, en 
principio, que una cláusula contractual declarada abusiva 
nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos 
frente al consumidor. Por ende, la declaración judicial del 
carácter abusivo de tal cláusula debe tener como conse-
cuencia, en principio, el restablecimiento de la situación 
de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consu-
midor de no haber existido dicha cláusula.

Aunque si bien es verdad que corresponde a los Estados 
miembros, mediante sus respectivos Derechos naciona-
les, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se 
declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en 
un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concre-
tos de tal declaración, no es menos cierto que la declara-
ción del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que 
se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido tal 
cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución 
de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas 
indebidamente por el profesional en detrimento del con-
sumidor en virtud de la cláusula abusiva.

A continuación, el TJUE analiza hasta dónde se prolonga 
la cosa juzgada y en su apartado 67 dice: “En la sentencia 
de 9 de mayo de 2013, el TS determinó que la declaración 
del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas 
no afectaba a las situaciones definitivamente decididas 
por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada 
ni a los pagos ya efectuados antes de la fecha en que se 
dictó la propia sentencia y que, por tanto, en virtud del 
principio de seguridad jurídica, los efectos derivados de tal 
declaración �especialmente el derecho del consumidor a 
la restitución� quedaban limitados a las cantidades indebi-
damente pagadas a partir de aquella fecha”.

A este respecto, cierto es que el TJUE ha reconocido que 
la protección del consumidor no es absoluta y ha decla-
rado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal 

nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas 
que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, 
aunque ello permitiera subsanar una infracción de una 
disposición contenida en la D.93/13. De ello se deduce 
que el TS podía declarar legítimamente, en la sentencia de 
9 mayo 2013, que esta última no afectaba a las situacio-
nes definitivamente decididas por resoluciones judiciales 
anteriores con fuerza de cosa juzgada.

Y añade que las condiciones estipuladas por los Dere-
chos nacionales a las que se refiere el art. 6.1 D. 93/13, 
no podrán afectar al contenido sustancial del derecho 
a no estar vinculado por una cláusula considerada abu-
siva, derecho que la citada disposición, atribuye a los 
consumidores.

El TJUE declara que la limitación en el tiempo de los 
efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad 
de las cláusulas suelo, que el TS acordó en la sentencia 
de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter 
general a todo consumidor que haya celebrado antes 
de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario 
que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a 
obtener la restitución íntegra de las cantidades que 
haya abonado indebidamente a la entidad bancaria 
sobre la base de la cláusula suelo durante el período 
anterior al 9 de mayo de 2013.

Y acaba sentenciando que una jurisprudencia nacional 
-como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013- 
relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos 
derivados de la declaración del carácter abusivo de una 
cláusula contractual, en virtud del art. 6.1 D.93/13, sólo 
permite garantizar una protección limitada a los consumi-
dores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipo-
tecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad 
a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial 
mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así 
pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y 
no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese 
el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el 
art. 7.1 de la citada Directiva. 

La gran conclusión está en el apartado 74 cuando remar-
ca que “los órganos jurisdiccionales remitentes están 
vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión 
que lleva a cabo el TJUE, dichos órganos jurisdiccionales 
deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia 
autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el 
TS acordó en la sentencia de 9 mayo 2013, puesto que 
tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la 
Unión,” todo un golpe de autoridad que señala la jerarquía 
interpretativa de la norma. 



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORTIVA

“Soy perceptor de ayuda mensual de la FdIdG. Abo-
gado en ejercicio durante más de cuarenta años, he 
llegado a la setentena en el umbral de la pobreza. Ni 
pensé ni preví ni pude evitar que esto me pudiera 
pasar y no pude ahorrar para la vejez.

Cuando económicamente podía, saqué mi fami-
lia adelante pero ellos hoy también sufren la crisis 
económica y tienen hijos a los que atender priorita-
riamente. Hice pequeñas donaciones a las ONG y 
desconocía los fines, medios y prestaciones de la 
Fundación. No me ocupé de conocer qué era y qué 
hacía la FdIdG. Hoy donaría a ésta todo o parte de 
lo poco o mucho que pude dar a aquellas organiza-
ciones, por solidaridad profesional, pero también 
por pensar que un día yo o alguno de los colegas y/o 
amigos podíamos necesitar su ayuda. Pienso que 
quien lea este texto se anime a donar de corazón lo 
que pueda y recoja y ahorre o después el bien que 
esparce.

Cuando estás necesitado y hundido, que la Funda-
ción Degà Ignasi de Gispert escuche tus necesida-
des y carencias, se ocupe y preocupe de paliar tus 
problemas, con trato humanitario, solidario, afectuo-
so, es tan o más importante que las prestaciones 
económicas que pueda concederte, porque te da 
esperanza e ilusión.

Gracias a la ayuda económica de la FdIdG subsisto: 
confiado, me siento confortado y protegido sabiendo 
que tengo tendida una mano amiga que ha escucha-
do primero mis carencias económicas y necesidades, 
que me escucha y se preocupa por mí y atiende mis 
necesidades y las de otros, dentro de sus posibilida-
des económicas”.

FUNDACIÓ  
DEGÀ IGNASI 
DE GISPERT
La Fundació Ignasi de Gispert (FdIdG) publica en 
aquesta secció “històries cegues”. Es tracta d’una 
carta o text de testimoni de la tasca d’ajuda i de 
col·laboració que presta la  FdIdG  a l’advocacia 
que es troba en una situació difícil. Per això, des 
d’aquesta secció de Món Jurídic s’anima a aque-
lles advocades i advocats que ho necessiten a què 
es posin en contacte amb la Fundació per escoltar 
el seu cas i poder trobar la millor manera de re-
conduir la situació o problemàtica exposada, i és 
que com diu aquest primer testimoni, quan tenim 
una mà estesa, hi ha una sortida. 

“Cuando hay una 
mano tendida, 
hay una salida”



Per col·laborar amb nosaltres, envia’ns un mail a 
fundacio@icab.cat i ens posarem en contacte amb tu. 
Més informació a www.icab.cat

Ignasi

Fundació
Degà

de Gispert

V o l u n t a r i a t  i c a b
d ’ a d v o c a t s  p e r  a  a d v o c a t s

V o l s  a j u d a r ?  N e c e s s i t e s  a j u d a ?  
S o m  c o m p a n y s .  S e m p r e  a  p r o p  t e u

Carrer Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80



ENTRE NOSALTRES

La sentència del Tribunal Constitucional 74/1985 de 18 
de juny estableix que la població reclusa està sotmesa 
a una “relació d’especial subjecció” amb l’Administració 
Penitenciària. Aquest concepte, força ambigu en un pri-
mer moment, s’ha anat completant i definint a través de 
sentències com la 2/87 de 21 de gener i posteriors, fins 
arribar a concloure que la relació d’especial subjecció 
modifica la manera que els interns poden exercir alguns 
drets fonamentals (STC 207/1996 de 16 de desembre) 
en interès del  funcionament del Centre Penitenciari 
(STC 119/1996 de 18 de juny). 

La relació d’especial subjecció, en relació al dret a la 
defensa i a l’assistència lletrada de la població peniten-
ciària, té la seva expressió a l’article 51.2 de la Llei Orgà-
nica General Penitenciària i a l’article 48 del Reglament 
Penitenciari, a on es desenvolupa com han de produir-se 
les comunicacions entre l’intern i el seu advocat dins 
dels Centres Penitenciaris, i a on s’indica que aquestes 
comunicacions només podran ser en “departamentos 
apropiados”. En la configuració actual de les presons, 
aquests departaments són els locutoris de comuni-
cacions d’advocats, caracteritzats pel gruixut vidre o 
glass-partition que separa a banda i banda advocat i 
client, impedint tot contacte físic entre ambdós i que 
els obliga a que la conversa sigui a través d’un intèrfon 
o similar. A més, la inexistència d’obertures tant al vidre 
com al locutori impedeix una acció tan lògica i ne-
cessària pel dret de defensa com és l’entrega, intercanvi 
o la mostra de documentació d’una manera àgil i recí-
proca. En definitiva, l’exercici del dret a la defensa o a 
l’assessorament Lletrat dins d’un centre penitenciari és 
el millor exemple de relació d’especial subjecció ja que 
l’intern pot gaudir del seu dret a la defensa i assistència 
lletrada però dins d’unes condicions especials que per 
alguns limiten el dret de defensa, i per altres, fins i tot, el 
vulneren totalment.

Durant anys, la rotunditat del Tribunal Constitucional, que 
mitjançant sentències anava ampliant i avalant la cons-
titucionalitat de la relació de subjecció especial, va fer 
que foren molt poques les veus que s’aixecaren recla-
mant que aquesta manera d’exercir el dret a la defensa 
dins de presó era una violació del dret a la tutela judicial 
efectiva de l’intern, i les poques al·legacions que es van 
donar van ser mers brindis al sol. Amb tot, a l’any 2007 
va haver-hi un punt d’inflexió, doncs la Sentència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans, secció  4a, de 13 de 
març de 2007 cas Castravet contra la República de Mol-
dàvia en el seu fonament cinquanta-set estableix que la 
comunicació entre intern i Lletrat dins d’un locutori amb 

LA RELACIÓ D’ES-
PECIAL SUBJECCIÓ 
DE LA POBLACIÓ 
RECLUSA: EL DRET 
DE DEFENSA I ELS 
LOCUTORIS DE  
COMUNICACIÓ  
PENITENCIÀRIA

Comissió de dret penitenciari 

Carlos Martínez Mirón  
Col·legiat núm. 30.275
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glass-partition perjudica el dret de defensa del reclús. A 
més, el Tribunal d’Estrasburg, mitjançant la comparació 
amb el cas Möller contra Suïssa, estableix al fonament 
cinquanta-vuit que en aquest segon cas, tot i ser idèntic 
el locutori, va resoldre que era necessària la presència 
del vidre degut a la perillositat del Sr. Möller i els crims 
“extremadament violents” que havia comès, però que 
en el cas de Castravet aquest supòsit no es donava 
perquè ell no tenia antecedents penals ni estava acusat 
per un delicte violent. En resum, la sentència condemna 
a la República de Moldàvia per haver vulnerat el dret de 
defensa del Sr. Castravet i estableix un precedent sobre 
la possibilitat d’anul·lar l’obligació de comunicar en un 
locutori amb vidre de pel mig si el reclús no té la consi-
deració de perillós.

Van haver de passar sis anys des de la sentència d’Es-
trasburg fins que un Tribunal espanyol es va haver de 
pronunciar en un cas similar. Va ser l’Audiència Nacio-
nal, secció 2a, a la interlocutòria de 5 de juny de 2013 
que resol un Recurs d’Apel·lació contra el Jutjat Central 
d’Instrucció que denegava una comunicació sense ba-
rreres entre advocat i reclús. En aquesta interlocutòria, 
l’Audiència Nacional primer repassa la línia jurispruden-
cial basada en la relació d’especial subjecció, després 
fa esment al contingut de la sentència Castravet contra 
Moldàvia que havia estat al·legada pel Lletrat de la 
defensa, posteriorment afirma als fonaments que “las 
condiciones físico-espaciales en que se desarrolle el 
derecho de defensa en una prisión, pueden afectar al 

núcleo esencial del derecho” i conclou a la seva part dis-
positiva “ordenando al Centro Penitenciario que permita 
las entrevistas del letrado y el imputado en un departa-
mento sin barreras físicas que permita el intercambio de 
documentación”. La interlocutòria de l’Audiència Nacio-
nal, tal i com va fer la sentència del cas Castravet, també 
fonamenta el seu raonament en què l’investigat que 
està preventiu té falta de perillositat, i d’afegitó estableix 
una nova justificació que no hi era a la sentència d’Es-
trasburg com és que el delicte que s’estava investigant 
era de dret penal econòmic que, segons la resolució, per 
la seva naturalesa requereix d’un intercanvi continu de 
documentació entre el reclús i el seu Lletrat.

Tot i la interlocutòria de l’Audiència Nacional, avui dia gai-
rebé la totalitat de les comunicacions entre client pres 
i Lletrat es continuen realitzant en locutoris glass-parti-
tion, independentment de la perillositat del reclús o de 
si el tema es correspon amb dret penal econòmic o no. 
Amb tot i gràcies a la línia que van iniciar les dues resolu-
cions esmentades, existeix la possibilitat que si el Lletrat 
ho troba necessari pugui sol·licitar a la Direcció del Cen-
tre Penitenciari o el Jutjat que està coneixent de la causa 
un espai sense barreres físiques per a poder comunicar 
amb el seu client i aleshores, en funció dels antecedents 
i dels requisits, l’autoritat ponderarà i decidirà. Si la re-
solució del Centre Penitenciari és positiva, o si el Jutjat 
obliga al Centre Penitenciari a què així ho sigui, serà el 
Centre Penitenciari qui disposarà el dia, l’hora i el depar-
tament a on haurà de transcórrer la comunicació.



ENTRE NOSALTRES

Des de fa alguns anys es ve practicant en l’àmbit  de 
l’Audiència Nacional un mitjà de prova atípic que, sota 
el nom de “prova pericial d’intel·ligència”,  consisteix 
en uns informes elaborats per experts del serveis d’in-
formació policials, aportats a la causa en fase d’ins-
trucció i ratificats en el judici oral. Aquesta prova, d’ús 
habitual en els processos  seguits pels delictes de 
pertinença o col·laboració amb organitzacions terro-
ristes,  ha estat considerada com admissible i vàlida 
de càrrec per diverses sentències recents del Tribunal 
Suprem  (STS 338/2015, cas Herriko tabernas, o STS 
134/2016, cas Pirates de l’Índic ), malgrat no estar pre-
vista per la llei i tenir un difícil encaix en els mitjans de 
prova tradicionalment admesos en el procés penal. 

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona va 
creure oportú abordar l’estudi en profunditat d’aquest 
polèmic mitjà provatori,  i a tal efecte va organitzar, 
juntament amb la Secció de Dret Penal de l’ICAB, 
una Conferència, amb el títol “Pericials d’intel·ligèn-
cia en el procés penal: anàlisi jurídica i perspectives”, 
en la qual van participar com a ponents els companys 
Iñigo Iruin, advocat del Col·legi de Guipúzcoa; Benet 
Salellas, advocat del Col·legi de Girona; i Ramon Saez 
Valcárcel, jutge-magistrat de la Sala Penal de l’Audièn-
cia Nacional.

En la seva ponència, el company Iruin va fer una va-
loració crítica molt severa de la prova pericial d’inte-
l·ligència tal com es practica a l’Audiència Nacional. 
Aportant exemples de la seva dilatada experiència 
professional, va assenyalar, en primer lloc, que es 
tracta d’una prova referencial, que recull múltiples 
informacions i referències a documents, dels quals el 
jutge no en té un coneixement directe sinó a través 
de l’informe de l’analista d’intel·ligència policial.  Hi 
ha doncs un dèficit d’immediació, ja que el jutge  no 
està en relació directa amb la font de la prova, que li 
és servida mitjançant un filtre interpretatiu. En segon 
lloc, la prova pericial d’intel·ligència aporta al jutge una 
informació seleccionada, que no té per objecte cercar 
la veritat material, sinó corroborar la hipòtesi acusa-
tòria, com no pot ser d’altra manera, ja que és una 
prova que ve germinada des del camp de l’acusació i 
elaborada per funcionaris policials, el control del quals 
és impossible pel que fa al mandat d’imparcialitat 
que exigeix l’article 474 Lecrim.  Finalment, aquesta 
prova suposa que el paper del Tribunal en l’anàlisi del 
elements provatoris i en l’obtenció de les conclusions 
resulta condicionat per uns informes pericials que li 
donen la feina ja feta al jutjador, tot avaluant el mate-

LES PROVES  
PERICIALS  
D’INTEL·LIGÈNCIA 
EN EL PROCÉS  
PENAL

Comissió de Defensa dels Drets  
de la Persona i Secció de Dret Penal 

Marta Clapés Cascon 
Col·legiada núm. 19.395
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rial provatori obrant en les actuacions, i arribant fins a 
establir conclusions fàctiques i jurídiques, obtingudes 
mitjançant les pautes pròpies del raonament policial.  
Cal doncs  contemplar aquest instrument processal  

amb desconfiança i 
rigor, delimitant allò 
que és pròpiament pe-
ricial d’allò que és una 
interpretació subjectiva 
policial de les proves.

La intervenció del 
company Salellas va 
situar l’anomenada 
“pericial d’intel·ligèn-
cia” en el context de 

la lluita de l’Estat espanyol contra el terrorisme sota la 
vigència de la Constitució de 1978, i que recentment 
s’ha centrat en la lluita contra el terrorisme gihadista.  
L’aparell legal i judicial de l’Estat ha intentat, infructuo-
sament, conciliar en aquest lluita l’eficàcia i el respecte 
a les garanties i drets fonamentals de la persona. El 
resultat és que ens trobem en una situació en que l’ex-
cepcionalitat ha esdevingut la norma, i això ha generat 
l’aplicació extensiva del “dret penal de l’enemic”. En 
aquest context s’explica la utilització de les pericials 
d’intel·ligència amb l’objectiu, no tant de definir l’or-
ganització com element central del fet terrorista, sinó 
d’acreditar en l’acusat l’element subjectiu específic del 
delictes de terrorisme – la finalitat de subvertir l’ordre 
constitucional o d’afectar greument la pau pública - , és 
a dir, l’element ideològic o religiós. La pericial d’intel·li-
gència es constitueix, en definitiva, en el nucli central 
i focus irradiador del “dret penal d’autor”, en el qual  la 
persona és perseguida, no pel que ha fet,  sinó per allò 
que és i en prevenció del que pugui fer.  L’introductor 
d’aquest tipus d’incriminació a l’Estat espanyol va ser 
el jutge Baltasar Garzón (sumari 35/2002, Operació 
Dàtil), encarregat d’investigar la connexió d’uns detin-
guts amb els atemptats de l’11-S.  Quan en la causa 
no apareixen fets  concrets constitutius de delicte, 
l’informe d’intel·ligència regna en el procediment, i 
permet per si sol bastir una acusació – i eventualment 
fonamentar una condemna de pertinença a organització 
terrorista – en base només a la perillositat del subjecte 
pel que pensa i/o creu. A títol d’exemple, entre molts 
altres que va citar de la seva experiència professional, 
el company Salellas va presentar el cas d’un jove de 
21 anys, detingut a Catalunya el febrer de 2015,  en el 
marc de DP 21/2014 del JC1,i  ingressat a presó impu-
tat de pertinença a organització terrorista sota l’acusa-

ció de “consumir todo tipo de contenidos filoterroristas 
publicados en internet de temática yihadista,  publicar 
desde un perfil de Facebook suyo material yihadista, 
prestándose incluso a participar en un reportaje de tele-
visión para, de manera anónima, explicar sus activida-
des como simpatizante de Estado Islámico que vive en 
una sociedad occidental”.

La ponència del magistrat Saez Valcárcel, que va 
concloure l’acte, va situar el debat a un nivell de gran 
altura doctrinal. En síntesi, va denunciar que la centra-
litat del procés penal s’ha desplaçat a la fase d’inves-
tigació, i concretament en la detenció del sospitosos 
i la seva presentació davant del jutges, moments 
convertits en esdeveniment espectacular gràcies a 
l’immens poder acumulat pels aparells policials. L’exis-
tència d’una prova pericial anomenada d’”intel·ligèn-
cia policial” és un símptoma clar de la normalització 
de l’emergència en la cultura del tribunals. L’informe 

d’intel·ligència és 
una eina de treball 
pròpia de les agències 
d’espionatge, que es 
sustenta en tècniques 
d’anàlisi de les orga-
nitzacions militars, 
és a dir, un saber 
immers en la lògica 
de la guerra. Aquesta 
pràctica probatòria sig-
nifica una ocupació de 
l’espai processal per 
l’investigador policial, 
que compareix sota 
la cobertura d’expert, 
i un desplaçament 
del jutge, ja que un 
estrany s’encarrega 
d’una tasca en principi 
reservada a la seva 
autoritat independent: 

l’elaboració dels fets. L’expert en intel·ligència seleccio-
na les proves (sempre inculpatòries, naturalment), les 
ordena, analitza el rendiment de cada mitjà de prova,  
exposa els elements incriminatoris i motiva l’afirmació 
de la hipòtesi acusatòria. Finalment, el magistrat Saez 
va assenyalar que la prova en qüestió, en incorporar  
materials originals aportats per l’expert, contradiu el 
caràcter propi de la prova pericial que és el d’operar 
sobre el material existent en la causa i en cap cas pot 
ser font primària per a fixar els fets.  

ES TRACTA D’UN 
INSTRUMENT 
PROCESSAL QUE 
POT GENERAR 
DESCONFIANÇA

AQUESTA PROVA 
HA ESTAT 
DECLARADA 
COM A 
ADMISSIBLE 
I VÀLIDA DE 
CÀRREC PER 
DIVERSES 
SENTÈNCIES DEL 
TS, MALGRAT NO 
ESTAR PREVISTA 
A LA LLEI



D’UN COP D’ULL

INFORME 2016 SOBRE LA LLIBERTAT RELIGIOSA AL MÓN 
El degà Oriol Rusca va presidir el passat 16 de novembre l’acte de presentació de l’Informe 2016 sobre la llibertat 
religiosa al món. L’acte, organitzar per  la Fundació Ajuda a l’Església Necessitada (AIN- ACN Catalunya), va comptar 
amb les intervencions de Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, Jean Abdou Arbach, Arquebisbe d’Homs 
(Síria) i de Javier Menéndez Ros, Director d’Ajuda a l’Església Necessitada a Espanya.

REVISTA ABOGACIA 
La revista “La Abogacía”, que edita el Consejo General de la Abogacía Española va celebrar el 28 de novembre el seu 
número 100. L’acte commemoratiu va ser presidit per la presidenta del CGAE, Victoria Ortega i per la secretària d’Estat 
de Justícia, Carmen Sanchez. Hi van assistir també destacades figures de l’àmbit jurídic. 
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CONVENI ICAB-UAB
El passat 21 de novembre els degans dels nou Col·legis d’Advocats catalans que compten amb Comissions de Protecció 
dels Drets dels Animals (CPDA’s) -Barcelona, Tarragona, Girona, Manresa, Mataró, Granollers, Terrassa, Sabadell i Reus- van 
firmar un conveni amb el Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB, per donar 
suport al projecte pilot que els investigadors de la Universitat estan posant en marxa per avaluar l’efectivitat d’una vacuna 
anticonceptiva en senglars urbans i periurbans de diversos municipis del Vallès Occidental. A la fotografia el degà de l’ICAB, 
Oriol Rusca, i Manuel López Béjar, Director del departament de Sanitat i Anatomia de la Facultat de Veterinària (UAB).

	

JORNADA DRET A LA  INFORMACIÓ DE LA PERSONA DETINGUDA 
El passat 11 de novembre, en el marc de la jornada sobre ‘El dret a la informació de la persona detinguda des d’una 
perspectiva comparada’ que va organitzar el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Centre Irídia amb el suport de 
l’Open Society Justice Initiative es van denunciar novament les dificultats per accedir als atestats policials en dependències 
policials de Catalunya per part dels lletrades i lletrats que realitzen assistències a persones detingudes. A la foto, d’esquerra 
a dreta: la diputada de la Junta de Govern, Esther Palmés, el director General de la Policia, Albert Batlle, i el comissari cap 
dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.   



D’UN COP D’ULL

JORNADA SOBRE LA CORRUPCIÓ 
L’ICAB i la Fundació Nous Horitzons i el Grup Els Verds – Aliança lliure europea del Parlament Europeu van presentar el 25 de 
novembre la proposta de directiva europea del grup Els verds al Parlament Europeu: “Protecció dels denunciants ‘Whistle-
Blowers’ de la corrupció i d’altres pràctiques contra el bé comú”. En el transcurs de l’acte es va realitzar una taula rodona on hi 
van participar el fiscal  de Palma de Mallorca, Pedro Horrach Arrom; el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i ex president 
del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, Miguel Ángel Gimeno Jubero, l’inspector en Cap de la Secció de la Policia Judicial 
Barcelona, Juan A. Pablo Yubero, i el magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, Josep Niubó.  

PRESENTACIÓ GUIA DE CONSUM  
El passat 26 d’octubre va tenir lloc la presentació de la Guia de Normativa Bàsica de Consum de l’Advocat/da. L’acte va 
comptar amb la participació de la diputada de la Junta de Govern responsable de l’Àrea de Consum, Bibliotecària i una 
de les presidentes de la Comissió d’Honoraris, Elena Moreno i Badia, de la catedràtica de Dret Civil de la Universitat de 
Barcelona (UB) Imma Barral i de l’advocat Carles García. La nova Guia ha estat elaborada amb l’objectiu d’especificar 
quines són les obligacions dels despatxos d’advocats en les seves relacions de prestació de serveis amb els seus 
clients quan aquests són consumidors.   
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CONFERÈNCIA SOBRE DRET COMUNITARI  
La Secció de Dret Comunitari i Internacional va organitzar el passat 24 d’octubre la conferència “Els municipis i 
les relacions internacionals”. Va comptar amb la participació de Pablo Sánchez Centellas, exdirector de Relacions 
Internacionals i Assessor d’Afers Exteriors i Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona; Joaquim Millan i Alegret, 
consultor en matèria de municipis i Unió Europea (Director d’Eurolocal) i secretari General del Consell Català del 
Moviment Europeu. L’acte va ser presentat i moderada per Blanca Padrós Amat, presidenta de Secció Organitzadora. 

DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS DISCAPACITATS 
Amb motiu de la commemoració del 10è aniversari de la signatura de la ‘Convenció de les Nacions Unides en defensa dels 
drets de les persones discapacitades’, la Secció de Dret de la Infància i Adolescència del Col·legi va organitzar un acte a favor 
dels infants i adolescents amb discapacitat. L’acte el va presidir la vicedegana de l’ICAB, Rosa Maria Barberà, i va comptar 
amb la participació del president de la Secció de Dret de la Infància i Adolescència, Xavier Puigdollers, de la mestra, logopeda 
i coordinadora del Centre  de Suport a l’Escola Inclusiva del Centre CEE ASPASIM, Núria Capellas, i de la responsable jurídica 
de DINCAT, Sònia Fabra. Alguns dels assistents a l’acte van deixar les seves mans gravades en el mural reivindicatiu.



D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA SÈNIORS 
Conferència del neuròleg Jordi Ponces i Vergé, sota el títol “La Memòria”, celebrada el 6 d’octubre de 2016.

TROBADA DE CORALS D’ESPANYA  
Trobada de la Coral de l’ICAB amb la resta de corals d’Espanya, que va tenir lloc a Almeria a l’octubre de 2016.  
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MÚSICA PER LA MARATÓ DE TV3  
El passat 18 de desembre, dia en què se celebrava La Marató de TV3, la coral de l’ICAB va oferir un concert amb el millor 
del seu repertori a l’Escola Pia de Sarrià. 

FUTBOL PER LA MARATÓ DE TV3  
El passat 25 de novembre es va disputar un partit solidari entre periodistes de Tv3 i l’equip de futbol de l’ICAB i pares 
d’alumnes de l’Escola Xaloc de l’Hospitalet de Llobregat.A la foto, l’equip de futbol de l’ICAB i l’equip de pares d’alumnes 
de l’Escola Pia de Sarrià, que també van disputar un partit de futbol, el diumenge 18 de desembre, per a La Marató de TV3.
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Aquesta obra té per objectiu analitzar  les principals característiques 
de la cooperativa de treball associat i el règim jurídic de la relació 
que el vincula amb els seus membres. En 34 capítols s’hi tracten: 
el règim jurídic general i la configuració de la cooperativa de treball 
associat (concepte, causa i objecte); les característiques que les fan 
especialment idònies per a la generació d’ocupació estable; l’anàlisi de 
la relació entre la cooperativa i els seus membres; seu específic règim 
econòmic i fiscal; la protecció social i la prevenció de riscos laborals 
a la cooperativa; les polítiques per a la seva promoció pública, i la 
caracterització d’algunes modalitats específiques, com les cooperatives 
d’iniciativa social, les cooperatives d’autònoms, les de treball associat en 
el medi agrícola i les que es recolzen en treballadors voluntaris. 

 
PRATDESABA, RAMÓN ; LAUROBA, 
Mª ELENA (DIRS.) ; TARABAL, JAUME ; 
MOÍNA, MARÍA (EDS.)
Derecho de sucesiones: actualidad 
práctica, legislativa y jurisprudencial. 
Barcelona: Revista Jurídica de Catalunya: 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016. 
[347.65(46.71)Der]

 
Aquest volum ha volgut aplegar els estudis doctrinals sobre aspectes 
del dret successori català, estatal i europeu, que requereixen d’un 
tractament específic per raó de la seva actualitat o pels problemes 
pràctics que generen. Hi trobareu les qüestions controvertides sobre el 
dret de legítima, la successió en l’empresa familiar, el desheretament 
per manca de relació familiar o el paper del notari a partir de la nova 
Llei de jurisdicció voluntària entre molts d’altres. També conté un recull 
de jurisprudència catalana en dret de successions entre els anys 2006 
i 2016, com també una acurada  i exhaustiva selecció bibliogràfica 
elaborada per la Biblioteca de l’ICAB.



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

www.clubicab.cat

CLUB ICAB





DE TOT I MÉS

El Cebo,  
de Juan José Gracia Agis i 
Ramon Gasch i Pou 
SBBooks

L’advocat i enginyer Juan 
José Gracia i l’enginyer 
Ramon Gasch narren a 
“El Cebo” com canvia la 
vida de Carlos Belmonte, 
advocat sense exercici,en-
ginyer i escriptor, un diven-
dres quan atret per un fet 
aparentment insignificant 
es va aixecar del banc on 
estava i a partir d’aquest 

moment es troba immers en un cicle salvatge de 
successos i circumstàncies que el porten a ser acusat 
d’un crim i a un seguit de fets que transformaran la 
seva vida per sempre.

Noticias, las justas 
de Sergio Martín, María 
Eizaguirre Comendador, 
Alberto Palomar, América 
Valenzuela, Almudena Vigil 
i Enrique Dans

La participació en l’obra de 
professionals de la comu-
nicació, juristes i tecnòlegs 
ofereix una perspectiva 
complementària i inèdita, 
poc freqüent en aquest 
terreny.

NOVEL·LES  
D’ADVOCATS
Aquesta passada tardor i aquest hivern ens  
ha portat moltes  novetats editorials escrites  
per advocats i advocadedes, jutges i  
periodistes experts en temes de tribunals.  
A continuació us en destaquem algunes.   

Sense cadàver, 
per Fàtima Llambrich 
Ara Llibres

Fátima Llambrich, periodis-
ta de Tv3 experta en temes 
de tribunals i criminologia 
publica una investigació 
periodística de primer ordre 
convertida en un addic-
tiu relat policial. ‘Sense 
cadàver’ explica un cas 
insòlit a casa nostra: el cas 
de Ramon Laso, la prime-
ra sentència del Tribunal 

Suprem per homicidi sense cadàver, sense confessió, 
sense testimoni i sense restes biològiques. Llambrich 
descriu la metodologia dels investigadors de la Unitat 
Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Es-
quadra per ‘tombar’ el fals mite que sense cos no hi ha 
delicte, però també ens mostra com és Laso, gràcies a 
les moltes entrevistes que Llambrich va fer-li al centre 
penitenciari on en va estar empresonar i on malgrat els 
30 anys a què va ser condemnat continua insistint en 
què és innocent. Si teniu ganes d’un thriller, aquest és 
el vostre llibre.  

Tres preguntas  
para una gestión  
econòmica inteligente 
de Argelia García 
Libros de Cabecera

Partint de què la informació 
econòmica fiable, comple-
ta i a temps és fonamen-
tal perquè augmentin les 
probabilitats de prendre la 
millor decisió empresarial, 
l’objectiu d’aquesta obra 
és doble: d’una banda, es 
persegueix fer una intro-
ducció sobre el control 

i gestió de l’organització de  l’empresa; i de l’altra, 
proporciona als directius els instruments que preci-
sen per tal de prendre les decisions. El llibre s’estruc-
tura en tres parts (on som; on anem i els recursos 
per arribar-hi), en cadascuna de les quals s’explica la 
importància del seu contingut en relació amb el tema 
central, s’incideix en els conceptes tècnics claus de 
manera senzilla, il·lustrant-lo amb experiències reals.
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EL ÚLTIMO REY  
DE TENERIFE 
 
de Pedro L. Yúfera 
Stella Maris

“El último rey de Tenerife” és la segona novel·la de l’ad-
vocat i degà emèrit del Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona, Pedro L. Yúfera. “La bona acollida de la primera em 
va animar a escriure aquesta segona novel·la.Em venia 
de gust buscar altres escenaris i altres èpoques. ‘El mi-
lagro de las abejas’ era de finals del segle XIX i principis 
del XX i aquesta és de finals de l’Edat Mitja”. Per això, 
Yúfera trasllada al lector a l’Espanya del segle XV “per tal 
d’apropar al lector la conquesta de Canàries, un fet més 
proper que la conquesta de Mèxic o de Perú però sobre 
el qual s’ha escrit menys”. I ho fa donant a conèixer la 
vida i peripècies dels dos protagonistes de l’obra. D’una 
banda, Rodrigo, un soldat de fortuna enclaustrat per 
problemes amb la Inquisició a qui l’Abad del monestir de 
Valladolid li encarrega la recerca d’un document secret 
signat per Isabel I de Castella i el seu espòs, Ferran, 
llavors rei de Sicília i hereu a la corona d’Aragó. De l’altre, 
Gonzalo, un jove i ambiciós advocat que després de 
caure en una trampa resulta ser expulsat de la professió 
i es converteix en espia de les actuacions malèfiques 
d’Alonso Fernández de Lugo, a qui els reis han enca-
rregat que encapçali l’expedició per conquistar l’illa de 
Tenerife. Els camins d’aquests dos homes s’ acabaran 
entrecreuant per embarcar-se junts en la perillosa i san-
guinolenta aventura de l’illa. 

Ara els lectors teniu l’oportunitat de llegir aquesta obra 
de Yúfera, però us anticipem que Yúfera ja està treballant 
en una de nova que transcorrerà al segle XVIII.

ELS HEREUS DE LA TERRA 

 
per Ildefonso Falcones 
Rosa del Vents

Deu anys després de l’èxit de “La catedral del mar”, 
Ildefonso Falcones presenta la “Els hereus de la Terra”. 
Aquesta obra ens situa de nou a la Barcelona medieval 
i es recrea, un cop més, aquesta efervescent societat 
feudal, presonera d’una noblesa voluble i corrupta i la 
lluita d’un home per sortir endavant sense sacrificar la 
seva dignitat. 

Ildefonso Falcones ha explicat a Món Jurídic el per-
què d’aquesta nova obra: “La motivación para conti-
nuar con la historia de Barcelona, se encuentra en el 
atractivo de una ciudad que continua siendo una de 
las más importantes del occidente conocido. Guerras, 
comercio, riquezas, juderías, esclavitud, Iglesia y mu-
chísima política. Todo ello ofrece a cualquier escritor 
un entorno maravilloso para desarrollar una historia de 
aventuras como la que se narra en ‘Los Herederos de 
la Tierra’”.

No sabem si hi haurà una trilogia o tetralogia, però 
Falcones afirma “Barcelona da para ello y para mucho 
más, aunque de momento no entra dentro de mis pla-
nes. Quizá dentro de otros diez años…”



ANUNCIS

OFERTES

LLIBRES

Es ven Enciclopèdia Jurí-
dica Española completa, 
apèndixs del 1911/1972 i 
lot de llibres antics (1805-
1975). Ideal col·leccionista 
o per decorar despatxos 
d’advocats. Bon estat. Tel. 
678215324.

DESPATX A COMPARTIR

 
Aragó nº 335, 1º, despacho 
amueblado, precio alquiler 
100€. Teléfono, adsl, sala de 
juntas. Tel. 610685515 – Álvaro,

Arenys de Mar , se ofrece 
despacho virtual parti-
do judicial. 50€/mes. Tel. 
937691413.

Av. Diagonal 440. Despatx 
individual 11 m2 en pis prin-
cipal 180m2, finca regia. Mo-
blat o no, a/a/c, aigua, llum, 
adsl, neteja, sala juntes. 340 
€ +iva. Tel. 671091421. Jordi. 

Av. Diagonal/Balmes, preci-
oso despacho alquiler 426 
m2, 2 ascensores, parquet, 
aseos perfectos, conserje, 
luz natural. 15,5 €/m2, más 
gastos com. (2 €/m2). Tel. 
610656045.

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

Av. Diagonal/Tuset, 1 o 2 
persones, moblat, exterior, 
lluminós, office complert, 
a/c. 500 o 750€ . Recepció/
telefonista, wifi fibra, sala 
juntes, pantalla/videoconfe-
rència, impressora, neteja. 
Tel. 932183462.

Av. Meridiana 232, despatx 
virtual 20 m, al costat del 
metre L1 Navas , tots els 
serveis inclosos, sala de 
juntes,wifi, ,fotocopiadora, 
recollida correspondència,-
des de 90€/mes. Susana.  
Tel. 673106649.

Av. Mistral, espacio para 
abogado al objeto de com-
partir gastos despacho Ofici-
na completamente equipada 
en 195 €/mes. Tel. Jordi 
629382425.

Av. Mistral, despatx, 
11m2, interior, amb aire 
condicionat, sense mo-
blar, adsl, fotocopiadora, 
impressora, fax, escàner, 
tot inclòs, 170€ + IVA. Tel. 
934513515/639076194.

Bailén/Gran Vía. Despacho 
10m². Sin amueblar. Incluye 
gran sala juntas (marquete-
ría, vidrieras, suelo hidráuli-
co), recepción, telefonista, 
wifi, limpieza y portero. 
350€. 636807601.

Balmes/Mariano Cubi. 
Dos despatxos de 10 m2,. 
moblats o no. Sala Juntes 
i serveis comuns inclosos 
(aigua, cuina, escàner, c/a/a, 
fibra opt, neteja. 375/425€. 
Tel. 932405653.

Balmes/Vía Augusta - recep-
ción - fibra óptica - teléfono 
privado - recogida de correo 
- fotocopiadora/escáner - 
400/600€/mes, colaboración 
letrada. Tel. 639250329.

Bruc/Consell de Cent, 
Abogadas y Mediadoras, 
despacho amueblado, ext., 
luminoso, 30m2. Todos los 
servicios incluidos, salvo tel. 
sala de Juntas, a/a y Secre-
taria. Sólo 700€/mes. Tel. 
934875053.

Córcega/Rbla Catalunya, 
15m2 aprox, exterior, balcón, 
sala vistas, recepción, co-
cina-office, a/c/c, agua, luz, 
gas, limpieza, base datos, 
wifi y muebles. 350€. Posi-

ble colaboración. Penal. Tel. 
606217787. 

Davant de l’Estació de Fran-
ça, oficina amb molt encant i 
tots els serveis (llum, aigua, 
neteja i internet) inclosos, 
lloguem diferents espais, 
des de 150 a 450€. Tel. 
635477673.

Despacho amueblado a 
compartir muy próximo 
Colegio Abogados. Teléfo-
no, Internet, fotocopiadora/
escáner. Sala de juntas. 
Climatizado. Limpieza. Para 
1 persona 400 €/mes + IVA. 
Tel. 678403051.

Doctor Pi i Molist nº 2-4, 
principal 1ª, de Barcelona, 
despacho amueblado, delan-
te de metro de Virrei Amat. 
El precio son 350 gastos 
incluidos. Tel. 659786099.

Enrique Granados /París, 
es un principal y dispone 
de una gran sala de juntas. 
Buen ambiente de traba-
jo. Precio 550€/m incluye 
internet y limpieza. Tel. 
656941898.

Gran Via entre Bruc i Girona. 
Finca modernista. Varis 
despatxos, servei porteria, 2 
sales de juntes, sala comú 
amb serveis i zona arxius. 
Tel.933176132. Maria Rosa.

Mallorca/Bailén: despacho 
doble luminoso en bufet. 
Vistas a Diagonal. Todos los 
servicios incluidos: envío-re-
cepción llamadas y faxes, 
sala de juntas, wifi, limpieza, 
suministros, etc 490€. Tel. 
600572599.

Mandri, moblat, elegant i 
lluminós, 10 m2. Sala de 
juntes i serveis inclosos. 
Possibles col·laboracions. 
350€.Matrimonialistes, abs-
teniu-vos. Tel. 674157739.

Muntaner/Av. Diagonal, finca 
regia, despacho de 13 m2, 
caben dos personas, todos 
los servicios, sala de juntas, 

internet, limpieza, excepto 
secretaria, 400€/mes. Tel. 
610394171.

Muntaner/Travessera Des-
patx virtual hores convin-
gudes 100 euros/mes. Sala 
de juntes, domiciliació, 
correspondència, recepció 
fax. Molt bona imatge. Tel. 
933682567.

Muntaner/Vía Augusta, 
despacho de 18M2 por 
350€/mes, con todos los 
suministros y servicios en 
Entresuelo de finca regia 
con conserje. Posibilidad 
sinergias. Tel. 619711741.

Oficina virtual exclusiva 
abogados. Zona prestigiosa, 
atención telefónica, reenvío 
llamadas, recepción correo, 
sala de juntas, recepción de 
visitas, wifi, posibilidad de 
colaboración. Tel 665777423.

Paris/Aribau,  Despacho 
Virtual. Abogados y Econo-
mistas. Wifi fibra. Posibilidad 
recibir visitas con servicio 
café/te en días concertados, 
9:30 a 15h. 75€+IVA/mes. 
Mayte. Tel. 670214104.

Pau Claris/Aragó, despatx 
de 12m2. Secretaria, sala de 
juntes, sala d’espera, neteja, 
fotocopiadora, internet, por-
teria, amb tots els serveis 
inclosos. Gener 2017. 550€ 
aprox. Tel. 932076813.

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

Pg. de Gracia/Diputació, 
Despacho en muy buena 
ubicación, entre. Para recibir 
visitas y utilizar como direc-
ción profesional. Ideal para 
iniciarse en la abogacía. 60€. 
Tel. 686898917

Provença/Pg. De Gràcia, 2 
despatxos: 21m2-725€+iva i 
15m2-600€+iva. Inclou sala 
de Juntes , neteja, recepci-
onista, wifi, fotocopiadora, 
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fax, escàner, c/a/a, conser-
ge. Tel. 934581298.

Rbla Catalunya/Valencia,  se 
alquilan despachos de varios 
tamaños a partir de 390€ 
a 1200€ mensuales. Muy 
luminosos. A/a, recepcionis-
ta, sala juntas, fibra óptica, 
limpieza. Tel. 932153211.

Rbla Catalunya/Mallorca, 
14 m2, a/a, aigua, llum, 
wifi, adsl, sala reunions, 
office, sala d’espera, opció 
fax. Pk opcional. Conserge 
i ascensor. 600€+IVA. Tel. 
630648158.

Rda. San Pedro/Girona, lu-
minoso y amplio despacho. 
Fibra óptica. Abogado - Pro-
curador - Psicólogo - Perito - 
Economista. 350 €/mes. Tel. 
626385836.

Roger de Llúria/Proven-
ça. Lloguem despatx a 
compartir per 200€ al mes. 
Amb molta llum i exterior. 
Secretaria. Sala de Juntes. 
Tel. 616935036.

Roger de Llúria/Urquinaona. 
Despatx amb dret a Sala de 
Juntes i serveis inclosos. 
Excepte telf. Secretaria per 
recepció. Exterior carrer. 500  
Tel. 934127871/636457929 
- Mª Carme Enviem fotos 
per mail.

Roger de Llúria/Valencia se 
alquila despacho interior, de 
12 m, a una cuadra del co-
legio de los abogados, wifi, 
sala, posibles colaboracio-
nes, 300€, gastos incluidos. 
Tel. 687031909.

Ronda Universidad/Pl. Cata-
lunya. Despacho individual 
en Bufete de Abogados. 
Gran Sala de Juntas, Fibra 
incluida, sala espera, finca 
regia señorial. 220€/mes. 
Contactar con Ricardo 
639412586.

Rosselló/Rbla. Catalunya, 
dos despachos de 18 m2 
aprox. cada uno amuebla-

dos, en despacho sobrio y 
elegante, disponibilidad de 
sala de juntas. 600€ cada 
uno. Tel. 93 2385198. Emi.

Sagrada Familia/Rosselló/
Castillejos, ofezco despacho 
a pie de calle en domicilia-
ción, fax, teléfono y uso por 
horas de la oficina. Posibi-
lidad de colaboración. Tel. 
936675962.

Sagrera, zona muy bien 
comunicada. Despacho 
amueblado, sala juntas, adsl, 
fotocop, a/a/c, alarma, lim-
pieza. 275 €/mes. Montse 
676461385.

Sant Feliu de Llobregat. 
Muy céntrico, a pie de calle, 
prácticamente al lado de 
los Juzgados, y económico. 
Posible colaboración. Tel. 
644583552.

Sants, 75 despacho  amplio 
y luminoso en finca regia, 
350€/mes, con todos los 
servicios incluidos. Tel. 
640117737.

S’ofereix espai de 48 metres 
dividit en dues sales amb 
capacitat per 4 persones. O, 
bé per dues persones amb 
sala de juntes annexa, d’ús 
exclusiu. Servei de recepció.  
Tel. 932651411.

Tuset, se alquilan 2 mesas 
en espacio de 80 m2 muy 
luminoso. Compartido con 
dos abogados más, secreta-
ría, sala de juntas, wifi e im-
presiones, buena presencia, 
250€. Tel. 609670322.

Vía Augusta/Av. Diago-
nal,  despacho con Sala de 
Juntas, salas de despacho, 
impresora, fax, fibra óptica, 
servicio de recepción, luz ex-
terior. 300€. Tel. 675581462.

Vía Julia de Barcelona con 
todos los servicios, tel/fax, 
luz, agua. Posibles colabora-
ciones. 270€/mes. Pedro Tel. 
645978566.

Via Laietana/Urquinaona, 2 
despachos 13m2 y 15m2.
Exteriores 187m. Refor-
mado. 450€+iva. Fibra opt, 
suministros, cocina, sala 
juntas. Colaboración. Fo-
tocasa ref.136835282. Tel. 
620340854. 

Zona Urquinaona,  aprox. 
7 m2, en finca regia, con 
ventana a patio interior, 
en despacho colectivo de 
abogados-detectives, por 
150 €/mes más gastos. Tel. 
687426628, Juan.

 
DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Alquilamos 5 despachos 
amplios y con mucha luz, 
en calle Balmes 185, 5º 1ª 
Barcelona. Muy tranquilos, 
con derecho a ADSL, sala 
de juntas, 2 aseos y cocina. 
1050€. Tel. 658217662.

Lloguer  de 40m2, zona 
Enrique Granados. Tots 
els serveis, de secretaria, 
wifi, fotocòpies i sales de 
reunió estan inclosos en el 
lloguer 1.500€/mes. o Tel. 
932688740.info@ms-advo-
cats.com 

Magnífica oficina exterior 
i lluminosa, Via Augusta /
Comtes de Salvatierra. 40 
m2,rebedor 2 despatxos, 
terrassa. Moblat. Parquet, 
a/a i bomba de calor. Por-
teria i seguretat.950€. Tel. 
667881290.

Lloguer de despatx el carrer 
Aragó, 250 (Balmes/Rambla 
de Catalunya). Consta de 
tres despatxos, sala de jun-
tes i servei. De ser de inte-
rès, totes les dependencies 
moblades. Tel. 629687929.

Traspaso bufete Arenys 
de Mar. 110 m2 totalmen-
te equipado, mobiliario, 
ordenadores, impresoras. 
Cuatro despachos, sala de 
juntas. Cartera de clien-
tes. Interesados: ivanlu-

cas@lucasadvocats.com/ 
607288001. 

COL·LABORACIONS

Abogada, quince años de 
ejercicio, despacho en Bar-
celona y Vilanova i la Geltrú, 
y experiencia en procesal, 
civil y circulación se ofrece 
para colaboraciones. Mireia. 
Tel. 654643930.

Abogada especialista en 
Penal y Laboral y Media-
dora Comunitaria, ofrece 
colaboraciones, sustituci-
ones u otras actuaciones 
por toda Cataluña. Cristina.
Tel.673739273  cordonez@
icab.cat

Abogada de 48 años, ejer-
ciente poca experiencia, 
busca colaboraciones en 
despacho civil, familia, ar-
rendamientos, para adquirir 
experiencia.  Maresme  y  
BCN, larutanasone@gmail.
com

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

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. 

Abogado con 24 años de 
ejercicio, se ofrece para 
colaboraciones externas con 
otros despachos, en temas 
procesales (civiles y pena-
les) y nulidades eclesiásti-
cas. Te. 617272017.

Abogado, perito judicial ca-
lígrafo, ofrece colaboración 
para informes  sobre false-
dad documental y firmas. 
Tel. 666170107  masalicia@
icab.es
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Abogado con 6 años de ex-
periencia y antiguo opositor 
a judicaturas, se ofrece 
para colaboraciones y 
sustituciones en vista en la 
Provincia de Barcelona. Tel. 
673111299,  jordiromero@
icab.cat

Abogado Fiscalista con dila-
tada experiencia y despac-
ho propio se ofrece para 
colaboraciones en Aseso-
ramiento, Planificación y 
Gestión Fiscal y Tributaria. 
Tel. 600084868.

Abogado especializado 
en Laboral, con amplia 
experiencia, ofrece cola-
boraciones, sustituciones, 
asesoramiento y cualquier 
otra gestión de la forma 
que se acuerde. pguerre-
ro@icab.cat

Advocada amb 12 anys 
d’experiència s’ofereix per 
a substitucions a judicis i 
altres actuacions judicial 
en matèria civil i penal, 
arreu de Catalunya, per 
seguiment d’ expedients. 
Mercè. 675812488.

Advocada amb despatx 
propi i experiència en 
dret penal i família, ofe-
reix col·laboracions. Tel. 
666391099.

Advocada amb despatx 
propi s’ofereix per col-
laboracions en l’àmbit 
civil, familia i laboral. Tel. 
646976763.

Advocada fiscalista s’ofe-
reix per col·laboracions 
en qualsevol assumpte de 
matèria fiscal: due diligen-
ce, procediments tributaris, 
reclamacions, comprovaci-
ons, inspeccions. Interes-
sats mmoline@icab.cat. Tel. 
651123739.

Advocada amb despatx 
propi al centre de Badalo-
na, ofereix col·laboracions 
en Família i  Administratiu, 
inici d’activitats, llicències 

administratives, etc. Tel. 
640795820.

Advocat/gestor adminis-
tratiu, fiscal, mercantil i 
civil, ofereix col·laboracions 
a d’altres professionals i 
també en temes relacio-
nats amb Gestoria Adminis-
trativa. Tel. 630714736.

Advocat d’estrangeria, 
busca col·laboracions amb 
d’altres companys. Dispo-
so de despatx al Prat de 
Llobregat Guillem Duran. 
Tel. 636596764, www.
residenciayestancia.com 
guiduran@icab.cat

Advocat especialitat en 
Dret Esportiu i dret civil. 
Cerco possibles col·labo-
racions ern aquest sector. 
Tel. 680339742.

Despacho especializado en 
procesal, civil, mercantil y 
familia, se ofrece para co-
laborar en dichas materias. 
Contactar con Sr. Dídac 
Carrillo, Tel. 932155695/
dcarrillo@dc-abogados.com

Se ofrecen colaboraciones 
en materia de Derecho 
Penal, Laboral, Extranjería, 
Gestión de personal y 
RRHH. También experiencia 
docente en dichas materi-
as. Tel. 681253411.

 

DIVERSOS

Venc moto Suzuki BURG-
MAN 400 cc, per no us, 
en perfecte estat, amb la 
bateria nova. 40.000 k i any 
2004.  Tel. 639198553.

Bufete Perera. Necesita-
mos edificios en venta 
en Barcelona. No importa 
estado o precio. Para más 
información llamar a Rosa 
Tel. 606325105.

Es lloga àtic tot exterior de 
64 metres, 2 habitacions + 
1 habitació vestidor, amb 

terrassa,1 bany + pàrquing 
a la mateixa finca inclòs. 
Pis impecable. Nou barris 
( prosperitat). 700€. Tel.  
647693442.

Vendo parcela de 978 
m2 en Cardedeu Urb. 
Sant Josep junto a Er-
mita Románica. Vistas 
panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente 
Moderada. 69.000€.  Diana 
639392887.

Entrenador postural com 
seure per treballar millor. 
curs pràctic d’aprenentatge 
somàtic per una posició 
asseguda saludable: pre-
venció lumbar i cervical. 
fisioterapeuta col·legiat. 
Tel. 932040681.

Venc cartell/anunci del partit 
final de copa 1930-1931 De-
portivo don Benito/FC Barcelo-
na. ealonsotorm@gmail.com

Traducciones juradas y 
jurídicas: Alemán, in-
glés, francés. Redacción 
correspondencia. Inter-
pretaciones simultáneas 
en reuniones y conferen-
cias. Tel. Outsourcing. Tel. 
639209100.

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

Casa unifamiliar recent 
reformada en lloguer a Cor-
nellà de Llobregat- centre, 
prop ajuntament, metro, 
Renfe i tram, c/Ametller, 
per 1.350€/mes, té 135 
m2, pl baixa/pati, 1 pis i 
terrat. Calefacció gas. Tel. 
609135624.

Traductora Jurada de inglés 
especializada en el ámbito 
jurídico económico ofrece 
servicios en Ronda Sant 
Pere 52 ático. www.hispa-
ros.com. Tel. 655462755.

 
DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Busco despatx a Badalona 
per compartir, per dur els 
meus assumptes i possi-
bles col·laboracions ( Mer-
cantil/Civil) Preu a convenir. 
Tel. 630105767. Diana.

Busco abogado/a, con 
conocimientos de extran-
jería, derecho civil general 
y especial. Horario y remu-
neración a convenir. Tel. 
657847161.

Busco d. a compartir, F. 
Macia/Av. Diagonal/Vía 
Agusta. 25/30 mt. Ext, 
a/c/c recep. 30 años de 
ejercicio en Admivo, Civil y 
Mercantil, posibles siner-
gias. Precio convenir. J. L. 
Martin Tl. 669745525.

Agencia Inmobiliaria situa-
da en Gracia, busca aboga-
do/a economista. Se alquila 
por 170€/mes con derecho 
a sala de reuniones e inter-
net. Tel. 651722446.

Bufete de Abogados, situ-
ado en la zona de Sarria/
Tres Torres, con 30 años de 
antigüedad y una clientela 
consolidada, busca socio 
para compartir despacho, 
gastos y posible Asocia-
ción. Tel. 676481774. 

Socio colaborador para 
proyecto nuevo, civil, 
mercantil, concursal.  
Connacional e interna-
cional, corporate e’In-
vestment. Mario Tel. 
607970384/934155019.

Administrador de Fincas 
colegiado compra cartera 
de propiedad horizontal y 
propiedad vertical. Barce-
lona y área metropolitana. 
Discreción y solvencia 
acreditada.  
Tel. 646207662.



No totes les mutualitats parlen el teu mateix idioma. Per això a Alter Mútua t’oferim:

 La quota mensual més competitiva. 
 Cobertures que s’adapten a les teves necessitats i no tu a elles. 
 Disposar del teu estalvi quan més ho necessitis. 
 175 anys evolucionant per seguir sent joves.

Alter Mútua dels Advocats, la millor alternativa.

Llibertat significa 
escollir el teu propi camí

Més informació:
www.altermutua.com
Tel 902 512 777

assessors@altermutua.com 
i a les nostres xarxes socials
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