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EDITORIAL

COHESIÓ, RESPECTE,
CONVIVÈNCIA I PLURALITAT
Des de 1886, amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha organitzat anualment un acte d’homenatge als
companys i companyes que celebren els seus 50 i 75
anys de col·legiació. Se’ls vol distingir pel seu treball i
la seva trajectòria de vida professional, doncs és a través de l’exercici de l‘advocacia que s’articula el Dret de
Defensa, pilar fonamental de la nostra societat.
La Sessió Solemne, celebrada el 23 de febrer a la Sala
d’Actes, va reconèixer, un any més, l’entrega, la professionalitat, la perseverança, la generositat, l’honestedat i el respecte de tots aquests professionals que
compleixen les seves Noces d’Or i de Platí al servei
de l’advocacia.
Aquella tarda vaig imposar la toga als nous col·legiats,
com a símbol de la nostra professió i els vaig recordar
una cita d’Ángel Ossorio “Busca sempre la justícia pel
camí de la sinceritat, sense més armes que les del
teu saber”. La seva incorporació representa un esglaó
més en aquesta tasca de defensa dels valors que sustenten l’advocacia i la continuïtat d’una corporació multisecular com és el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Vull transmetre, així mateix, la més sincera felicitació als premiats amb la medalla del Col·legi, el
màxim reconeixement de la Institució als col·legiats
i col·legiades que han contribuït amb el seu treball

Mª Eugènia Gay
Degana de l’ICAB

a dignificar i engrandir la professió. Ens emmirallem
amb el vostre model, sou un exemple i un orgull per
a l’advocacia de Barcelona.
En el nostre Estat Social i Democràtic de Dret que consagra la Justícia com un dels valors superiors del nostre
ordenament jurídic, la professió d’advocat es configura
com un dels seus pilars bàsics, doncs és a través del
seu exercici que s’articula el dret fonamental de defensa que consagra l’article 24 de la nostra Carta Magna.
Sense dret no hi ha justícia i sense justícia no hi pot
haver estat de dret.
Per als advocats i advocades, la toga no és part de la indumentària, és la manifestació de l’esperit de la justícia,
i ens obliga a aquells que la portem a dur una conducta
exemplar dins i fora dels tribunals, assumim una responsabilitat que traspassa la individualitat.
No ens correspon fer justícia, sinó reclamar-la. No
podem executar-la, però tenim la llibertat de paraula,
que sempre perdura, la força de l’eloqüència i la raó
per exigir-la.
L’advocacia, aquesta bella i noble professió lliberal, romandrà independent i al servei de la comunitat en la
mesura que els poders públics siguin conscients del que
representa, de la importància que té el Dret de defensa i
el paper que ha de desenvolupar en el món modern.
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Llei Orgànica 1/2017, de 13 de
desembre, de modificació de la Llei
Orgànica 5/1995, de 22 de maig, del
Tribunal del Jurado, per garantir la participació de les persones amb discapacitat sense exclusions. BOE núm. 303
14/12/2017

Llei 10/2017, de 28 de desembre,
per la qual es modifica la Llei 12/2002,
de 23 de maig, per la qual s’aprova el
Concert Econòmic amb la Comunitat
Autònoma del País Basc. BOE núm.
316 29/12/2017

Llei 12/2017, de 28 de desembre,
de modificació de la Llei 42/2015, de 5
d’octubre, de reforma de la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil,
per garantir l’efectivitat dels actes de
comunicació del Ministeri Fiscal. BOE
núm. 316 29/12/2017

Reial decret-llei 20/2017, de 29
de desembre, pel qual es prorroguen i
aproven diverses mesures tributàries
i altres mesures urgents en matèria
social. BOE núm. 317 30/12/2017

Reial decret-llei 21/2017, de 29 de
desembre, de mesures urgents per a
l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria
del mercat de valors. BOE núm. 317
30/12/2017

Reial decret 2/2018, de 12 de
gener, pel qual es dicten determinades normes de desenvolupament del
Reial decret-llei 5/2015, de 30 d’abril,
de mesures urgents en relació amb la

comercialització dels drets d’explotació
de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional. BOE
núm. 12 13/01/2018

Reial decret 6/2018, de 12 de
gener, pel qual es crea la Comissió
Interministerial per a la incorporació
de criteris ecològics en la contractació
pública. BOE núm. 19 22/01/2018

Reial decret-llei 20/2017, de 29
de desembre, pel qual es prorroguen i
aproven diverses mesures tributàries
i altres mesures urgents en matèria
social. BOE núm. 317 30/12/2017

Reial decret 7/2018, de 12 de
gener, pel qual s’estableixen els requisits de documentació, tinença i marcat
en matèria de comerç d’espècies
amenaçades de fauna i flora silvestres,
d’acord amb l’establert per la reglamentació de la Unió Europea en aplicació de la Convenció sobre el comerç
internacional d’espècies amenaçades
de fauna i flora silvestre. BOE núm. 23
26/01/2018

Reial decret 60/2018, de 9 de
febrer, pel qual es modifica el Reial
decret 1932/1998, d’11 de setembre,
d’adaptació dels capítols III i V de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a l’àmbit dels
centres i establiments militars. BOE
núm. 37 10/02/2018

Reial decret 62/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament
sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb

els treballadors i beneficiaris, aprovat
pel Reial decret 1588/1999, de 15 d’octubre, i el Reglament de plans i fons
de pensions, aprovat pel Reial decret
304/2004, de 20 de febrer. BOE núm.
37 10/02/2018

Reial decret 1008/2017, d’1 de desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia
de Seguretat Nacional 2017. BOE núm.
309 21/12/2017

Reial decret 1010/2017, d’1 de
desembre, pel qual es modifica el Reial
decret 2583/1996, de 13 de desembre, d’estructura orgànica i funcions de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social
i de modificació parcial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social. BOE
núm. 310 22/12/2017

Reial decret 1032/2017, de 15 de
desembre, pel qual s’aprova l’Estratègia
Espanyola d’Activació per a l’Ocupació
2017-2020. BOE núm. 305 16/12/2017

Reial decret 1036/2017, de 15 de
desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per
control remot, i es modifiquen el Reial
decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual
es desenvolupa el Reglament de l’aire
i disposicions operatives comunes per
als serveis i procediments de navegació aèria i el Reial decret 57/2002, de
18 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Circulació Aèria. BOE núm.
316 29/12/2017

Reial decret 1040/2017, de 22 de
desembre, pel qual es modifica el Reial
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel
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qual es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament
a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, prevists en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. BOE núm. 311
23/12/2017

Reial decret 1042/2017, de 22
de desembre, sobre la limitació de les
emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents
de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s’actualitza l’annex IV
de la Llei 34/2007, de 15 de novembre,
de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE núm. 311 23/12/2017

Reial decret 1043/2017, de 22
de desembre, pel qual s’aprova el
Programa anual 2018 del Pla Estadístic
Nacional 2017-2020. BOE núm. 316
29/12/2017

Reial decret 1070/2017, de 29 de
desembre, pel qual es modifiquen el
Reglament General de les actuacions i
els procediments de gestió i inspecció
tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs, aprovat pel
Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,
i el Reial decret 1676/2009, de 13 de
novembre, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent.
BOE núm. 317 30/12/2017

Reial decret 1073/2017, de 29 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desenvolupament
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de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de
revisió en via administrativa, aprovat
pel Reial decret 520/2005, de 13 de
maig. BOE núm. 317 30/12/2017

Reial decret 1074/2017, de 29 de
desembre, pel qual es modifiquen el
Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, aprovat pel
Reial decret 439/2007, de 30 de març,
el Reglament de l’Impost de societats,
aprovat pel Reial decret 634/2015, de
10 de juliol, i el Reglament de l’Impost sobre Successions i Donacions,
aprovat pel Reial decret 1629/1991,
de 8 de novembre. BOE núm. 317
30/12/2017

Reial decret 1075/2017, de 29
de desembre, 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 de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, aprovat pel Reial decret
828/1995, de 29 de maig, el Reglament
dels Impostos Especials, aprovat pel
Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, el
Reglament de l’Impost sobre els Gasos
Fluorats d’Efecte Hivernacle, aprovat
pel Reial decret 1042/2013, de 27 de
desembre, el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació,
aprovat pel Reial decret 1619/2012,
de 30 de novembre, el Reial decret
3485/2000, de 29 de desembre, sobre
franquícies i exempcions en règim
diplomàtic, consular i d’organismes
internacionals i de modificació del Reglament General de Vehicles, aprovat
pel Reial decret 2822/1998, de 23 de
desembre, i el Reial decret 1065/2007,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament General de les actuacions i
els procediments de gestió i inspecció
tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments
d’aplicació dels tributs. BOE núm. 317
30/12/2017

Reial decret 1076/2017, de 29 de
desembre, pel qual s’estableixen normes complementàries al Reglament
de la Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres, aprovat per Reial decret
1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l’explotació de les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb
conductor. BOE núm. 317 30/12/2017

Reial decret 1077/2017, de 29
de desembre, pel qual es fixa el salari
mínim interprofessional per 2018. BOE
núm. 317 30/12/2017

Reial decret 1078/2017, de 29
de desembre, pel qual es modifica el
Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret 138/2000, de 4 de febrer, i el
Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions
per infraccions d’Ordre social i per als
expedients liquidadors de quotes de
la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret 928/1998, de 14 de maig. BOE
núm. 317 30/12/2017

Reial decret 1079/2017, de 29
de desembre, sobre revaloració de
pensions de Classes Passives, de les
pensions del sistema de la Seguretat
Social i d’altres prestacions socials
públiques per a l’exercici 2018. BOE
núm. 317 30/12/2017

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

LA LLEI ORGÀNICA 1/2017: LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA JUSTÍCIA
Coordinat per Isidor Garcia
Comissió de Normativa

El passat 14 de desembre del recent acabat 2017 es va publicar al
BOE l’única Llei orgànica aprovada
durant l’any 2017. És la Llei orgànica 1/2017, de 13 de desembre,
de modificació de la Llei Orgànica 5/1995, de 22 de maig, del
tribunal del jurat, per a garantir la
participació de les persones amb
discapacitat sense exclusions.
Però, abans de comentar el seu
contingut, ens permetrem posar
de manifest algunes circumstàncies sobre la seva tramitació parlamentària.
La primera és que ha costat més
d’un any que s’aprovés el text definitiu, ja que va ser el 4 d’octubre
de l’any 2016 quan va començar a
caminar.

La segona --que no deixa de ser
una curiositat per poc habitual-és que es va presentar al Senat
(per cert, pel Grup parlamentari
Mixt i, en concret per senadors
del –en aquell moment— CDC)
que posteriorment la va prendre
en consideració i la va remetre al
Congrés per a continuar el tràmit
corresponent.
La tercera i més important és que
els pocs canvis que ha patit en
la seva tramitació parlamentària
només han tingut relació amb la
voluntat d’ajornar el termini de
la seva entrada en vigor (al 12
de febrer de 2018) i d’incorporar
la previsió que les administracions competents proveeixin els
mitjans de suport necessaris en
els Tribunals de Justícia per poder
donar compliment al que preveu la
Llei. Per tant, ja sabem perquè ha
trigat tant a aprovar-se.
Aquesta tardança es contradiu
amb el fet que aquesta sigui una
llei imprescindible; no només des
que es va iniciar la seva tramitació, sinó des de molt abans.
Com ens recorda l’exposició de
motius, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (aprovada a
Nova York per les Nacions Unides
el 13 de desembre de 2006) va
entrar en vigor a Espanya el 3 de
maig de 2008. I hauríem de dir
que des d’aquesta data s’hauria
d’haver buscat una solució a la
participació de les persones amb

discapacitat en la participació
en un assumpte públic de tanta
importància com és la participació com a jurat en els tribunals de
justícia. Perquè totes les persones
tenen dret a participar en un assumpte públic de tanta importància, com és l’exercici de la funció
de jurat.
Fins avui, però, la Llei orgànica
5/1995, de 22 de maig, del Tribunal del Jurat, ha estat exigint que
la persona que formés part d’un
jurat no estigués afectada per
discapacitat física o psíquica que li
impedís l’exercici de la funció del
jurat.
Ara aquesta Llei passa a dir que
--per exercir aquesta funció-- caldrà comptar amb “l’aptitud suficient per a l’exercici de la funció del
jurat” (article 8,5), i rebla el clau
indicant expressament que les
persones amb discapacitat no podran ser excloses per aquesta circumstància de la funció de jurat.
Per això també es modifica la
previsió de les causes d’excusa
per actuar com a jurat, per tal de
preveure que es puguin excusar
les persones amb discapacitat
(article 12); i s’arrodoneix el treball
fent específica menció (article 20)
que dins dels cinc dies següents
a la recepció del qüestionari, els
candidats a jurats designats el
tornaran al Magistrat que hagi
de presidir el tribunal del Jurat,
per correu amb franqueig oficial, degudament emplenat, fent
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constar --si és el cas-- aquelles
circumstàncies personals associades a situacions de discapacitat
que poguessin presentar i que
fossin rellevants per a l’exercici
regular d’aquesta funció, així com
acompanyaran les justificacions
documentals que estimin oportunes i concretaran la sol·licitud
dels mitjans de suport i ajustos raonables que necessitin per exercir
aquesta funció.

vulnerat, per haver estat impedit
per l’ordenament jurídic espanyol
durant més de nou anys.

Ha costat doncs que s’arribi fins
aquí. Per això, ens hem de congratular de l’aprovació d’aquesta
Llei, perquè cal dir-ho: aquesta
funció de jurat és un dret i és un
dret l’exercici del qual ha estat

A més, la casualitat ha fet que
l’aprovació d’aquesta llei, que
modifica una llei relacionada
directament amb l’administració
de la Justícia i afecta a persones
amb discapacitat, pugui entrar en

Per això, ara es preveu a la Llei
orgànica 1/2017 que les administracions públiques competents
han de proveir els mitjans de suport necessaris en els tribunals de
justícia perquè les persones amb
discapacitat puguin exercir el seu
dret a ser jurat.

vigor quan la Junta ha acordat que
també ho faci la nova Comissió
dels drets de les persones amb
discapacitat, amb l’objectiu de
promoure el respecte dels drets i
la protecció de les persones que
tinguin qualsevol discapacitat
física, mental, intel·lectual o sensorial que dificulti una vida plena
personal i d’integració en la societat, evitant qualsevol discriminació
que pugui vulnerar la seva dignitat
com a ésser humà.
Des d’aquí volem aprofitar per
desitjar el millor a aquesta nova
Comissió, a la que esperen reptes
importants, que segur aconseguirà complir.

JU R I S P R U D
EN

AL
CI

JU R I S P R U D
EN

LABORAL
EXTENSIÓ DE
LA FACULTAT
DISCIPLINÀRIA DE
L’EMPRESARI A
MOMENTS I LLOCS NO
COINCIDENTS AMB
L’HORARI I CENTRE DE
TREBALL
Sentència del Tribunal Suprem
de 21 de setembre de 2017
La Sentència del Tribunal Suprem
de 21 de setembre de 2017, en
unificació de doctrina, discuteix
sobre si la facultat disciplinaria
de l’empresari es pot estendre a
moments i llocs no coincidents
amb l’horari i centre de treball del
empleat que comet un delicte.
El cas versa sobre la treballadora
d’una cadena de supermercats
que s’apropià indegudament
de determinats productes
d’alimentació en un supermercat
diferent al que constituïa el centre
de treball en el que aquesta
prestava serveis com a caixera.
El Tribunal, malgrat reconèixer
que el fet que un treballador
pugui incórrer en alguna actuació
il·legal fora de la seva jornada
i lloc de treball ha de quedar al
marge de la potestat disciplinaria
del empresari, estableix que això

no és d’aplicació quan aquesta
actuació tingui vinculació amb
l’activitat laboral i constitueixi
perjudici d’algun tipus a
l’empresa. En el cas concret
doncs, el furt dut a terme per
l’empleada no només causà un
perjudici econòmic directe a
l’empresa, sinó que va produirse de manera voluntària,
essent plenament conscient la
treballadora de que estava causant
un perjudici a la seva empresa.
En conseqüència, el TS estima
que un cop detectada la conducta,
difícilment es pot sostenir que
no s’hagi trencat la confiança que
l’empresa tenia dipositada en la
treballadora, pel que el TS faculta i
legitima a l’empresa per sancionar
la seva conducta declarant la
procedència del acomiadament.

DIMISSIÓ TÀCITA
VIA WHATSAPP
Sentència del Tribunal Superior
de Madrid de 8 de juny de 2017
La sentència analitza l’eficàcia
d’una dimissió tàcita efectuada
per part d’una treballadora
a través de l’aplicació de
missatgeria electrònica WhatsApp.
En concret, l’empleada, després
d’haver-li sigut denegada la
invalidesa, comunicà a l’empresa
tal circumstància i aquesta la
requerí per tal que es reincorporés
al seu lloc de treball, essent les
contestacions via WhatsApp “no
puc reincorporar-me”, “feu el que
hagueu de fer” o “ho sento, no
em reincorporaré”. Si bé el TS

TS
TA

Coordinat per: Aurora Sanz
(Laboral), Lluís Batlló (Penal),
Núria Mallandrich (Civil).
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recorda que la dimissió exigeix
una voluntat clara, concreta,
conscient i ferma del propòsit
manifestada per fets concloents
que no donin lloc a dubtes,
estima, en aquest supòsit, que
aquestes expressions per si soles
són suficientment il·lustratives del
fet que l’empleada no volia seguir
amb la seva activitat laboral.
A això anterior cal sumar-li el fet
que la treballadora ignorà els
burofax remesos per l’empresa
en els quals s’instava la
reincorporació de la treballadora
amb l’advertència que causaria
baixa a l’empresa en cas de no
fer-ho, sense aportar justificació
alguna de la impossibilitat de
reingrés a la que estava obligada.

PENAL
EL TRIBUNAL SUPREM
DESESTIMA LA
PETICIÓ DE LLIBERTAT
D’ORIOL JUNQUERAS
Interlocutòria del Tribunal
Suprem de data 5 de gener de
2018
La citada interlocutòria que
desestima el recurs contra la
presó provisional decretada contra
Oriol Junqueras, és rellevant per
dues raons.
D’una banda, la resolució
torna a insistir en el perill de
reiteració delictiva, com a motiu
per mantenir a la presó a l’ex
vicepresident del Govern. Aquesta
qüestió ha estat àmpliament
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discutida, per l’aplicació de
l’article 155 de la CE, la qual cosa
per a molts suposaria l’extinció
del referit perill.
D’altra banda, la resolució exposa
els arguments en relació a la
concurrència de la violència,
com a element per poder valorar
l’existència del delicte de rebel·lió.
En ser aquest un assumpte
summament delicat, per les seves
connotacions polítiques, volem
posar de manifest un fet que, des
del punt de vista exclusivament
penal, crida l’atenció.
Es tracta que el TS, àdhuc
entenent que Oriol Junqueras
no va realitzar cap acte violent,
considera que les actuacions
encaminades a declarar la
independència podien acabar
causant situacions violentes i que
aquesta probabilitat havia d’haverse tingut en compte per part de
l’investigat.
Aquest fet és significatiu doncs la
violència (el risc de la qual havia
d’imaginar-se, segons la resolució)
podia partir tant de les persones
que defensaven els col·legis
electorals el primer d’octubre,
com de les forces de l’ordre públic
que representaven l’Estat de Dret.
Així les coses, entén el TS que
el delicte de rebel·lió no és un
delicte de resultat sinó de risc.
D’altra banda i quant als
fets, sembla que la violència
que es predica podia ser
comesa pel propi Estat, per
aplacar la declaració unilateral
d’independència, sent els
investigats els causants indirectes
de la mateixa.
Sens dubte, la Interlocutòria no
deixarà indiferent a ningú i més
tenint en compte que, més enllà
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d’argumentar les circumstàncies
concurrents (segons el TS)
per mantenir a la presó a
Oriol Junqueras, la resolució
aprofita per entrar en el fons de
l’assumpte, interpretant els fets i
incardinant els mateixos en tipus
penals concrets.

CIVIL
REQUISITS DE LA
RENÚNCIA DEL
CLIENT BANCARI A
EXERCIR ACCIONS
CONTRA L’ENTITAT
BANCÀRIA
STS 4059/2017 (Sala 1ª),
de 15 de novembre de 2017
La sentència comentada porta
causa d’un procediment en el
qual se sol·licitava la nul·litat de
determinats contractes de swap.
La seva fonamentació jurídica
és rellevant quan examina la
nul·litat dels acords o pactes
de renúncia del client bancari
a exercitar accions contra
l’entitat bancària, situació que
a la pràctica s’ha donat, no
solament quan es plantejava
la cancel·lació anticipada d’un
contracte de swap, sinó també
d’altres contractes o productes
financers, així com la modificació
de determinades condicions
contractuals.
A aquests efectes, la sentència
recorda que la jurisprudència
exigeix que aquesta renúncia
ha de ser no només personal,
sinó que, quant a la forma, ha
de revestir les característiques
de clara, terminant i inequívoca,
sense condicionant algun, amb
expressió indiscutible de criteri

de voluntat determinant de la
mateixa, i revelació expressa o
tàcita, per la qual cosa s’imposa
una interpretació restrictiva.
El TS afirma, atenent a l’anterior
doctrina, que el document de
renúncia no pot ser valorat d’una
manera autònoma i aïllat respecte
de la relació jurídica de la qual
porta causa o raó de ser. De tal
manera que en aplicar en el cas
de les presents actuacions, la
jurisprudència sobre la validesa
de la renúncia a exercitar accions,
arriba a la conclusió que la
renúncia no va ser vàlida quan el
client es va limitar a subscriure
uns documents redactats i
elaborats unilateralment per
l’entitat bancària, de forma
simultània a la signatura de
la cancel·lació d’un contracte
(en aquest cas swap), per la
necessitat imperiosa del client de
procedir a aquesta cancel·lació
en la mesura que les liquidacions
negatives que li estaven
liquidant, li estaven comportant
uns perjudicis econòmics
elevadíssims.
És per això, que el TS arriba a la
conclusió que no es compleixen
els requisits exposats per
considerar vàlida aquesta
manifestació de voluntat.
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ALERTA FISCAL
Entre las novedades fiscales previstas para el ejercicio 2018, hemos de destacar que pocas son
las modificaciones legislativas que afectan al IRPF. No obstante, las de mayor calado afectan
directamente a nuestro colectivo al haberse producido en la determinación del rendimiento de las
actividades económicas. Entre las medidas de carácter más general cabe mencionar las siguientes:

Esther Colls Borras
Col·legiada núm. 25.110

- Se someten a retención a cuenta del IRPF al tipo del
19% las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción. Retención que
deberá practicar la entidad depositaria de los valores
y, en su defecto, el intermediario financiero o fedatario
público que haya intervenido en la transmisión.

tradicionalmente han venido siendo una fuente de
conflictos con la Administración tributaria: la problemática de la deducción de los gastos de la vivienda-despacho y la deducción de los gastos de manutención del
propio contribuyente realizados en el desarrollo de la
actividad económica.

- Se han prorrogado exclusivamente para el ejercicio
2018 los límites excluyentes del método de estimación
objetiva (módulos) que se fijaron para el ejercicio 2017.

Para resolver la primera cuestión, se establece que, a
partir del 1 de enero de 2018, en los casos en que el
contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual
al desarrollo de una actividad económica, los gastos de
suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas,
electricidad, telefonía e internet, serán deducibles para
determinar el rendimiento neto de la actividad económica, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la
proporción existente entre los metros cuadrados de la
vivienda destinados a la actividad respecto a la superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior.

- Se podrá utilizar el propio modelo de la declaración
aprobado por el Ministerio de Hacienda para subsanar
de forma voluntaria errores en el momento de presentar la autoliquidación del impuesto.
Sin duda la novedad más significativa, es la que afecta
a los rendimientos de actividades económicas en
estimación directa, y, por tanto, a nuestro colectivo
profesional, que es la modificación de la Regla 5ª del
artículo 30.2 de la Ley del IRPF, modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Dichas medidas tratan de resolver dos cuestiones que

Por lo que se refiere a los gastos de manutención, a
partir del 1 de enero del 2018, para el cálculo del rendimiento neto de la actividad económica por el método
de estimación directa del IRPF, se establece como novedad que serán deducibles los gastos de manutención
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del contribuyente que cumplan los siguientes requisitos: ser gastos del propio contribuyente; que se realicen en el desarrollo de la actividad económica; siempre
que se produzcan en establecimientos de restauración
y hostelería; y deberán abonarse utilizando cualquier
medio electrónico de pago. Estos gastos tendrán como
límite los importes establecidos reglamentariamente
para las dietas y asignaciones para gastos normales
de manutención de los trabajadores que se regulan en
el artículo 9.A.3ª) del Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF.
En concreto el límite máximo actual es de 26,67 euros
diarios, si se producen dentro del territorio español, y
de 48,08 euros diarios, si se producen en el extranjero.
Por lo que se refiere al requisito de que los gastos
de manutención “se realicen en el desarrollo de la
actividad económica”, requisito que es lógico, se ha
de mencionar que no existe por el momento ninguna
consulta de la Dirección General de Tributos que delimite o precise el mencionado concepto jurídico indeterminado. Por ello auguramos que la interpretación de
este requisito será una nueva fuente de conflicto con
la Administración Tributaria y lo que se nos presenta
como un incentivo para el autónomo, en realidad, se
puede convertir en un límite máximo del importe del
gasto deducible. En todo caso, se ha de recordar que
la prueba de la deducibilidad de los gastos es a cargo
del contribuyente por lo que será necesario conservar
los documentos que acrediten tanto el gasto como los
justificantes de los que resulte acreditado que su pago
se ha efectuado por medios electrónicos, así como la
justificación de que se ha realizado en el desarrollo de
la actividad económica.

LA ADMINISTRACIÓN DICE:
Entre las recientes consultas publicadas por la Dirección General de Tributos, relativas a gastos fiscalmente
deducibles en el ejercicio de una actividad económica,
resulta singular la Consulta Vinculante V2316-17, de 13
de septiembre, de la Subdirección General del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que resuelve
la cuestión planteada por una Abogado que adquiere
un “ebook” para destinarlo al ejercicio profesional de la
abogacía, a los efectos de adquirir legislación en formato de libro electrónico porque resulta más económica
que la editada en formato papel y plantea la posibilidad
de su deducción tanto en el IVA como en el IRPF.
Para la Dirección General de Tributos, el IVA de la
adquisición del “ebook” únicamente será deducible si
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el libro electrónico se destina exclusivamente para el
ejercicio de la actividad profesional porque si el uso es
compartido con necesidades privadas salvo que pudiera ser considerado como bien de inversión (cuando su
valor de adquisición fuera superior a 3.005,06 euros,
entre otros requisitos), solo puede ser deducible si se
puede acreditar el uso en la actividad profesional. Lo
que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba
admisible en Derecho.
Por lo que se refiere a la repercusión de la adquisición
del libro electrónico en el IRPF, establece que el citado
bien, solo podría constituir un elemento patrimonial
afecto a la actividad profesional si única y exclusivamente se utiliza para la actividad, porque si también se
utiliza para fines privados, debería hacerse solo en días
u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el
ejercicio de la actividad profesional.
En caso de que el “ebook” pudiese considerarse elemento afecto la deducibilidad del gasto deberá realizarse a través de su amortización.

A TENER EN CUENTA:
Que el próximo 28 de febrero finaliza el plazo de presentación de la declaración anual de operaciones con
terceras personas o modelo 347. Mediante ésta se declaran las operaciones con cada cliente o proveedor que
en conjunto y durante el ejercicio hayan superado los
3.005,06 euros.
Ha de recordarse que la información se debe desglosar
trimestralmente.
La declaración 347 es la declaración mediante la cual la
Agencia Tributaria detecta más irregularidades ya que
únicamente debe cruzar nuestros datos con los de nuestros clientes y proveedores.
Recomendamos ponerse en contacto con los terceros
que deben declarar para contrastar los datos a fin de que
no existan discrepancias injustificadas que supongan
una posible inspección tributaria.
El Ministerio de Hacienda tiene previsto adelantar el
plazo de presentación del modelo informativo 347, pasándolo de febrero a enero, para el ejercicio 2019. Este
adelanto sin duda aumentaría la carga de trabajo que
supone tanto para las Empresas, autónomos y asesores
el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que
tienen plazo durante el mes de enero de cada año.

LA PARTICIPACIÓ EN
L’ELABORACIÓ DE LES
LLEIS A CATALUNYA
D’uns anys cap aquí, els estudis sobre democràcia han remarcat la importància
de la participació dels ciutadans en el procés d’elaboració de les lleis. Les
polítiques de participació han agafat empenta a Catalunya darrerament,
i tant el Govern com el Parlament han creat mecanismes per a canalitzar-les.

Ramon Prat Bofill
Col·legiat núm. 21.244
Sots-director general de Relacions amb el Parlament

LA PARTICIPACIÓ EN ELS
AVANTPROJECTES DE LLEI DEL GOVERN
La major part de les lleis aprovades pels parlaments provenen actualment de projectes presentats pels governs.
A Catalunya, en l’etapa de preparació dels projectes de
llei, l’audiència de persones i entitats afectades per la
nova regulació era preceptiva fins fa poc més d’un any
només en alguns supòsits previstos per normes específiques. Ara bé, l’entrada en vigor, l’octubre del 2016, de
la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques (LPACAP) ha generalitzat,
amb excepcions molt concretes, la participació ciutadana en els procediments d’elaboració de les normes amb
rang de llei i reglaments. Amb aquesta finalitat, l’article
133 de la LPACAP estableix un sistema de participació
de dues fases. La primera fase, prèvia a l’elaboració de
l’avantprojecte de llei –ens referirem només a aquest
supòsit, que és l’objecte de l’article-, consisteix en una
consulta pública a través del portal web de l’Administració per tal de demanar als subjectes i a les organitzacions més representatives potencialment afectats per
la futura norma la seva opinió sobre els problemes que
es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat
i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la
norma i les possibles solucions alternatives regulatòries
i no regulatòries. Aquesta consulta prèvia deixa de ser
obligatòria “quan la proposta normativa no tingui un
impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi
obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes
parcials d’una matèria”

La segona d’aquestes fases s’activa quan ja existeix
un text de l’avantprojecte i sempre que aquest afecti els drets i interessos legítims de les persones. En
aquests supòsits, l’Administració ha de publicar el text
de l’avantprojecte al web amb la finalitat de donar audiència als ciutadans afectats i de demanar aportacions
addicionals per part d’altres persones o entitats. Es
faculta l’Administració per a demanar directament l’opinió de les organitzacions o associacions representants
d’aquests ciutadans afectats per la norma i les finalitats
de les quals tinguin relació directa amb l’objecte de
l’avantprojecte.
L’Administració pot prescindir de les dues fases de
consulta, audiència i informació descrites en el cas de
normes pressupostàries o organitzatives de l’Administració estatal, autonòmica o local, o de les organitzacions
vinculades o dependents, o bé quan concorrin raons
greus d’interès públic que ho justifiquin.
Una vegada dut a terme aquest procés, l’Administració
té el deure de fer constar, en la memòria que forma part
dels antecedents que acompanyen el projecte de llei
presentat al Parlament, “les consultes formulades, les
al·legacions presentades, les raons que han dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les consultes
i les al·legacions en la redacció final de l’avantprojecte
de llei”, tal com disposa literalment la lletra c) de l’article
36.3 de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern. Aquests antecedents i altra documentació són accessibles mitjançant el web (www.parlament.
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cat/web/documentacio/recursos-documentals/dossier-legislatiu/index.html).
El Govern de la Generalitat, en el portal www.participa.
gencat.cat, i els departaments, en el portal de les seves
seus electròniques, inclouen un apartat destinat als processos participatius referits.

LA PARTICIPACIÓ DURANT
LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA
La participació ciutadana també té lloc durant la tramitació parlamentària de l’elaboració de les lleis. Les
opinions i aportacions ciutadanes sobre el projecte o
proposició de llei que es tramiti van dirigides preferentment als grups parlamentaris i als diputats. És una contribució externa molt valuosa a l’hora de preparar les
esmenes i dur a terme els treballs de la ponència.
El Reglament del Parlament (RPC) va regular per primera vegada aquesta activitat l’any 2005. Posteriorment,
en les reformes del 2015 i del 2017, es van racionalitzar
i ampliar les possibilitats de participació ciutadana en
el procediment legislatiu, i es va dedicar alhora tot un
nou capítol, amb el nom de “Parlament obert”, a regular
la participació i la col·laboració ciutadana tant en la tramitació dels projectes i proposicions de llei com en les
iniciatives parlamentàries en general.
La participació es du a terme per mitjà de les audiències
i dels espais de participació i col·laboració. Les audiències estan pensades per a dur a terme la participació
directa de les entitats, organitzacions, grups socials o
experts en la matèria de què sigui objecte la tramitació
legislativa. Aquestes audiències poden ser presencials,
per videoconferència, per escrit o per via electrònica
davant la comissió parlamentària o la ponència encarregada de tramitar la iniciativa legislativa.
La integració de les normes del procediment legislatiu (capítol II RPC) amb les que regeixen la relació del
Parlament amb entitats i associacions representatives (capítol IX RPC), allarguen el procediment per a
les audiències, que comença un cop tingut el debat
inicial de totalitat, fins a la finalització del termini de
presentació d’esmenes a l’articulat. La legitimació per
a proposar-les, la tenen els grups parlamentaris, i les
sol·licituds s’han d’acompanyar d’una memòria explicativa dels motius que les justifiquen en el cas de ser en
forma de compareixença.
És competència de la comissió legislativa tramitadora
del projecte o proposició de llei decidir quines de les
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audiències proposades pels grups han de tenir lloc finalment i la manera com s’han de produir, si presencialment o bé per escrit. Una única excepció, l’audiència
del Consell de Governs Locals i les entitats representatives dels ens locals és preceptiva en el cas de les proposicions de llei que afectin directament els ens locals.
Les audiències són sempre a instància parlamentària, i
mai a sol·licitud directa de les entitats, organitzacions,
grups socials o experts. De totes maneres, les entitats,
organitzacions, grups socials o experts no cridats a una
audiència poden fer arribar les seves opinions recorrent als espais de participació i col·laboració a què ens
referirem.
Encara en aquest àmbit, la Reforma del Reglament del
Parlament de 26 de juliol de 2017 ha obert la possibilitat
que en els treballs de les ponències legislatives encarregades de redactar els informes a la vista dels projectes o proposicions de llei i les esmenes presentades,
hi assisteixin i intervinguin experts, tècnics o representants d’entitats, organitzacions o grups socials. Aquesta previsió no té el caràcter d’audiència ni es regeix
per les seves regles, sinó pels criteris que estableixi la
ponència en cada cas.
Finalment, els anomenats espais de participació i col·laboració són els mitjans que tenen tots els ciutadans,
les entitats i les organitzacions socials per fer suggeriments, aportar opinions o observacions i presentar
informes o documents relacionats amb la tramitació
legislativa de què es tracti. Aquesta forma de participació de la ciutadania en l’elaboració de les lleis s’efectua
mitjançant l’espai Escó 136 del web del Parlament de
Catalunya (www.esco136.cat).

L’AVALUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
I PROPOSTES DE FUTUR
L’arrelament de la cultura participativa en la societat
és qüestió de temps, de perfeccionament dels mecanismes que la fan possible i de creixement del sentit
col·laboratiu en els afers públics. És d’hora per a fer
un balanç de l’aplicació de les previsions legislatives
exposades, tanmateix en veurem l’efectivitat en les
memòries i els informes d’avaluació que es publiquin
en el Portal de la Transparència del Parlament. Els canals perquè persones privades, entitats i grups socials
opinin, facin al·legacions i aportin propostes durant el
tràmit d’elaboració de les lleis estan oberts, i del coneixement que se’n tingui i del treball parlamentari que
generin, en depèn la bona qualitat de la participació.
Confiem en aquesta bona oportunitat.

L’EXECUCIÓ PROVISIONAL
EN MATÈRIA DE FAMÍLIA
Les autores exposen les previsions legals i les tendències jurisprudencials per
connectar els interessos de les parts en conflicte, sense perill per a l’executant
que pugui veure burlat el seu dret de crèdit i sense risc per a l’executat que pugui
perdre el satisfet si es revoca la sentència.

Mercè Pigem
Col·legiada núm. 9.977

E

n matèria de dret de família, l’execució de
la sentència que ha estat objecte d’apel·lació planteja la disjuntiva de quines mesures
són susceptibles de ser executades provisionalment i quines mesures hauran de ser
objecte d’execució definitiva. La disjuntiva ve plantejada
perquè la LEC del 2000 és ambigua en la regulació que
efectua: l’art. 775.5 LEC estableix que els recursos que
s’interposin contra la sentència no suspendran l’eficàcia
de les mesures acordades en aquesta, i d’altra banda
l’art. 525.1ª LEC disposa que no seran susceptibles
d’execució provisional les sentències dictades en els
procediments de nul·litat matrimonial, separació i divorci
excepte els pronunciaments que regulin les obligacions
i relacions patrimonials relacionades amb el que sigui
objecte principal del procés.
En general es ve admetent que les mesures relatives
als fills, habitatge, i aliments són executables pel tràmit
de l’execució definitiva encara que la resolució que les
fixa no sigui ferma, mentre que les mesures relatives a
la prestació compensatòria i a la compensació econòmica per desequilibri patrimonial ex art. 232-5 del CCCat
només són susceptibles d’execució provisional. Ara bé,
com vulgui que no hi ha doctrina unificada sobre aquesta
qüestió, podem trobar-nos amb algun jutjat d’instància
que no comparteixi el criteri apuntat. Per aquest motiu
es pot donar que hi hagi sentències de les Audiències

Cristina Martínez Vicente
Col·legiada núm. 13.650

que revoquin els pronunciaments sobre imposició de
costes en la instància pels dubtes de dret que existeixen
sobre aquest extrem (sentència AAP Barcelona Secc 18,
39/2015 de 2 de febrer de 2015, Recurs 69/2014).
Centrant-nos en l’execució provisional, assenyalarem
que la seva regulació ha canviat substancialment des de
la Llei de 1881 després de la reforma de 1984 a la de la
LEC 2000, modificació que afecta també a les execucions provisionals de dret de família.
Des de la reforma de 1984, solament es contemplava la
possibilitat d’executar sentències fermes (art. 919) i es
recollia, com a excepció (art. 385), l’execució provisional
que tenia, en el que ara ens ocupa, dos traços fonamentals: a) que no podien executar-se provisionalment les
sentències recaigudes en judicis que versessin sobre paternitat, maternitat, filiació, divorci, capacitat, estat civil o
drets honorífics i b) que perquè procedís l’execució provisional, havia d’oferir-se, pel sol·licitant, la constitució de
fiança, a exclusió de la personal, o aval bancari suficients
per respondre del que percebés i dels danys, perjudicis i
costes que ocasionés a l’altra part. És a dir, que l’executant que no pogués garantir la devolució del percebut no
podia accedir a l’execució provisional.
Això canvia radicalment amb la Llei del 2000 en la qual el
legislador (Exposició de motius), per evitar demores, de
vegades d’anys, a percebre allò al que es condemnava
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L’EQUILIBRI
ENTRE EL DRET
DE L’EXECUTANT PROVISIONAL, I EL DRET
DE L’EXECUTAT
A LA DEVOLUCIÓ I RESCABALAMENT SI
ES REVOCA LA
CONDEMNA, ES
TROBA REGULAT
EN L’ART 533
DE LA LEC
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en la instància, i potser
també per evitar apel·lacions que poguessin tenir com a única
finalitat aquesta dilació
en el pagament, reverteix completament la
regulació i a partir de
llavors la regla general
és la de la possibilitat
d’execució provisional de sentències no
fermes, amb algunes
excepcions, i sense
necessitat de constitució de fiança (arts. 524 i
ss LEC).

En el que al dret de
Família es refereix, ja
hem assenyalat que
l’art. 525 , 1º LEC, contempla com a executables provisionalment
“els pronunciaments
que regulin les obligacions i relacions patrimonials relacionades amb el que sigui objecte principal del procés”.
És a dir, la compensació econòmica per raó de treball, i
la prestació compensatòria.
L’equilibri entre el dret de l’executant provisional, i el dret
de l’executat a la devolució i rescabalament si es revoca
la condemna, es troba regulat en el art 533 de la LEC en
el qual s’imposa l’obligació a l’executant de devolució de
la quantitat percebuda, més les costes i danys i perjudicis que l’execució li hagués ocasionat, en el cas de revocació de la sentència provisionalment executada.
Ara bé, la possibilitat de sol·licitar l’execució provisional,
al costat de la no necessitat de prestació de fiança fa
que, en ocasions, puguem trobar-nos amb el risc cert,
en el cas que el/l’executant sigui insolvent, i que, malgrat el que es disposa en el art 533 de la LEC, aquesta
execució provisional es converteixi en definitiva, per la
impossibilitat de l’executant de retornar les quantitats
percebudes en virtut de l’execució provisional.
En efecte, la regulació d’aquesta qüestió es fa en els
arts. 528.3 i 530.3 de la LEC. En els dos preceptes, que
tracten de l’oposició a l’execució provisional i a mesures
executives concretes, es preveu que només cap la possibilitat d’oposició a mesures executives concretes quan
l’executat entengui i acrediti que aquestes actuacions li

causaran una situació impossible de restaurar o de compensar econòmicament mitjançant el rescabalament de
danys i perjudicis; ara bé, mentre el primer d’aquests articles, en la seva literalitat, sembla exigir la concurrència
dels dos requisits: a) indicar altres mesures o actuacions
executives que siguin possibles i no provoquin situacions
similars a les quals causaria l’actuació o mesura que es
proposa i b) oferir caució suficient per respondre en la
demora en l’execució, en el segon d’ells, el 530.3 LEC ja
no es contemplen aquests dos requisits com a acumulatius sinó com a alternatius.
Tot i que no existeix una doctrina judicial uniformitzadora
donat que aquesta matèria no és susceptible de recurs
d’apel·lació ( art. 530-4 LEC), al llarg dels anys de vigència de la LEC del 2000, i amb la finalitat de tenir la flexibilitat suficient perquè l’execució provisional dinerària no
es convertís en definitiva, la doctrina i la jurisprudència
s’han anat inclinant a favor de la tesi que els requisits
enumerats (mesures executives alternatives i caució
suficient) no hagin de contemplar-se com a acumulatius
sinó com a alternatius, doncs el text del precepte utilitza
la conjunció “o”.
També, i molt especialment, apunten en aquesta direcció
les conclusions del Seminari de Jutges i Magistrats que,
sobre l’execució provisional, va organitzar el CGPJ l’any
2008, una de les quals diu: “S’estima majoritàriament,
per tant, que l’oposició, en el cas d’execució dinerària, pot
desembocar en una suspensió de la mateixa sempre que,
primer, s’apreciï un manifest risc que la insolvència de
l’executant pugui engegar a rodar amb l’expectativa que
l’executat de recuperar el satisfet en cas de revocació, i
segon, es presti per l’executat una caució que garanteixi a
l’executant el cobrament en cas de confirmació.
Es considera que, d’aquesta manera, es connecten els
interessos d’ambdues parts, sense perill per a l’executant que pugui veure eludit el seu dret de crèdit i sense
risc per a l’executat que pugui perdre el satisfet si es
revoca la sentència.”
Així s’ha anat imposant aquesta tesi, que és la més raonable, ja que atempta contra la lògica, i també contra el
dret fonamental a una justícia efectiva per part de l’executat, que es permeti, amb plena consciència, i sense
cap tipus de cautela, una execució provisional per part
d’un litigant insolvent, que impossibilitarà la devolució
del cobrat en cas que es revoqui la sentència.
I encara que és en aquest sentit en el qual es van pronunciant les resolucions judicials, no hagués sobrat, per
descomptat, una tècnica legislativa més depurada.

VAGA DELS DIES 8 I 9
DE NOVEMBRE 2017
“El TSJC avala la Vaga General a Catalunya.” “El TSJC ha decidit aquest
dimarts declarar legal la Vaga General”. “El TSJC ha donat un inesperat
‘capotazo’ a la vaga de demà”. “El TSJC declara legal la Vaga General convocada
avui a Catalunya”. Aquests van ser alguns dels titulars apareguts en els
mitjans de comunicació en relació a la vaga dels dies 8 i 9 novembre del passat
any. Parafrasejant a un conegut presentador d’un programa televisiu de tall
informatiu-humorístic: “ja coneixen les notícies, ara els explicarem la veritat”.

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

T

ractaré d’exposar d’una manera asèptica
-procurant evitar qualsevol connotació política- la realitat jurídica que roman darrera
dels titulars periodístics referits. Encara que
aquestes vagues hagin deixat de ser notícia, els seus aspectes jurídics i les tortuositats processals de la seva impugnació segueixen tenint interès per
als advocats laboralistes.
El 19 d’octubre de 2017 va tenir entrada en el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya avís de convocatòria de vaga general per
a tot el territori de Catalunya, promoguda pel Sindicat
Intersindical-CSC, per als dies 8 i 9 de novembre. Els
motius al·legats per l’al·ludit sindicat per justificar la
convocatòria de vaga eren: 1. Desaparició de la precarietat laboral; 2. Falta de credibilitat de la sortida de la crisi
econòmica; 3. Anul·lació pel Tribunal Constitucional de
les lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya; i
4. Derogació del RD Llei 15/2017, de mesures urgents en
matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins del
territori nacional.

El 6 de novembre de 2017 l’associació empresarial
Foment del Treball Nacional va interposar, davant la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), recurs per a la protecció dels
drets fonamentals de la persona, contra la convocatòria
de vaga. Mitjançant Acte de l’endemà, 7 de novembre,
la Sala va acordar declarar la inadmissió del recurs per
falta de jurisdicció, sobre la base de que no s’impugnava l’Ordre TSF/2017, de 26 d’octubre, per la qual es
garantien els serveis mínims, ni cap altre acte administratiu, afirmant en la fonamentació jurídica de l’Acte que
“el recurs que se’ns planteja troba acomodament en
el present apartat -es refereix a l’apartat g) de l’article
2 de Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS)- en
tractar-se d’una controvèrsia entre una associació i un
sindicat sobre una qüestió pròpia de la branca social del
dret”. L’article i apartat citats de la LRJS estableixen la
competència de la jurisdicció social en els processos de
conflictes col·lectius.
És important tenir present, que si l’associació Foment
de Treball va optar per impugnar la vaga davant la Sala
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Contenciosa-Administrativa va ser a la vista
A DATA D’AVUI,
d’un Acte anterior de
CAP JUTJAT O
la Sala del Social, de
10 d’octubre de 2017,
TRIBUNAL HA
que es va declarar
DECLARAT LA
incompetent (remetent
LEGALITAT NI LA a la jurisdicció contenciós-administrativa) per
IL·LEGALITAT DE a conèixer la sol·licitud
de suspensió cautelar
LA VAGA DELS
de la vaga convocada
DIES 8 I 9 DE
pel mateix Sindicat per
als dies 10 a 16 d’octuNOVEMBRE DEL
bre del passat any. En
PASSAT ANY
essència, l’argument
de la Sala del Social va
ser que, en afectar la
vaga a personal laboral
i funcionarial, la competència per conèixer de
la seva impugnació corresponia a la jurisdicció contenciós-administrativa.
El mateix dia (7 de novembre) que la Sala Contenciosa-Administrativa es declara incompetent, l’associació
empresarial presenta demanda de “conflicte col·lectiu
per vaga il·legal” i reitera la seva sol·licitud de suspensió cautelar de la vaga, però aquesta vegada davant la
Sala del Social del TSJC. Els arguments al·legats per
l’associació per sol·licitar la qualificació com a il·legal de
la vaga eren, en essència: 1. La motivació política de la
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vaga, ja que va consistir en talls de carreteres i vies de
tren, sota lemes no laborals sinó polítics; 2. La falta de
legitimació del sindicat convocant, per mancar del grau
de representativitat necessari; i 3. Incompliment del termini de preavís legalment establert.
I el mateix dia de la interposició de la demanda i de la
sol·licitud de la mesura cautelar (¡això sí que és “principi
de celeritat” i no el que els laboralistes estem acostumats
a veure i patir!!), la Sala del Social del TSJC va dictar Acte
acordant desestimar la mesura cautelar sol·licitada, i remitent a la substanciació del procediment principal a l’efecte
de “la determinació de l’adequació a la legalitat de la vaga”,
procediment sobre el qual encara no ha recaigut resolució.
Per tant, a data d’avui, cap Jutjat o Tribunal ha declarat
la legalitat ni la il·legalitat de la vaga dels dies 8 i 9 de
novembre del passat any. Els únics pronunciaments
judicials sobre aquesta vaga han estat la declaració d’incompetència (Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC)
i la desestimació de la sol·licitud de la suspensió cautelar
(Sala del Social). Haurem de, doncs, d’esperar al fet que
la Sala social es pronunciï sobre la declaració de vaga
il·legal instada per l’associació empresarial Foment del
Treball mitjançant el procediment de conflicte col·lectiu
(art. 153 i següents LRJS), en quina resolució hauran de
dilucidar-se qüestions d’un calat jurídic-laboral important, tals com la competència de la jurisdicció social per
conèixer de la sol·licitud de declaració d’il·legalitat d’una
vaga que afecta a personal laboral però també a personal funcionarial, així com l’adequació del procediment de
conflicte col·lectiu per resoldre tal qüestió.
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SANT RAIMON
DE PENYAFORT
LA GRAN FESTA ANUAL DE L’ADVOCACIA BARCELONINA
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H

an estat 14 dies plens d’actes a les
agendes dels advocats i advocades de la
ciutat per retrobar-se amb la professió i
celebrar la festivitat del patró, Sant Raimon de Penyafort.

Dues setmanes que van culminar el 23 de febrer amb
la Sessió Solemne per retre homenatge, reconèixer la
tasca professional i la dedicació a la defensa dels drets
de les persones de companys i companyes que compleixen 50 o 75 anys de col·legiació.
La Sala d’Actes del Col·legi va tornar a esdevenir la casa
de tots i totes, acollint personalitats del món de la justícia.
La Sessió Solemne va estar presidida per la Degana de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia, Mª Eugènia Gay, i la
seva Junta de Govern, i va comptar amb la presència
dels degans emèrits de l’ICAB i, entre d’altres autoritats: del ministre de Justícia, Rafael Catalá; el president
del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; el president
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús
María Barrientos; el delegat del Govern a Catalunya,
Enric Millo; el nou Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres; el president de l’Audiència Provincial de
Barcelona, Antonio Recio, i la presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
“Europa ha proporcionat a la humanitat la seva plena renaixença. A ella li correspon mostrar un camí nou, oposat
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a la submissió, amb l’acceptació d’una pluralitat de civilitzacions, en la qual cadascuna d’aquestes practiqui un
mateix respecte cap a les altres”. Amb aquestes paraules
d’un dels pares de l’Europa moderna, Robert Schuman,
la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª
Eugènia Gay, va iniciar l’acte amb el que va voler transmetre aquell esperit que des de sempre influí en el Dret de
Catalunya, un esperit de tolerància i de pacte.
La degana va encapçalar la sessió solemne amb un
discurs en què va destacar alguns dels reptes que ha
d’encarar l’advocacia des d’ara i en un futur: la necessitat de fer sentir la veu en el procés de formulació de
lleis, la lluita contra la violència de gènere, el reconeixement a la tasca dels advocats del Torn d’Ofici i la transformació digital, entre d’altres.
En aquest sentit, va reiterar el compromís de l’ICAB pel
dret de defensa: “Els professionals de l’advocacia som
garants de la defensa dels valors, la convivència i el
respecte”. I va fer palesa la necessitat de trobar les fórmules per enfortir l’Administració de Justícia. “Només
col·laborant estretament, aconseguirem agilitzar una
justícia de vegades lenta, desorganitzada, mancada
d’instal·lacions, desatesa i difícilment eficaç”.
En el transcurs de la Sessió Solemne, l’ICAB va retre
homenatge als advocats i advocades que han arribat als
50 anys d’exercici de la professió i a Xavier Villavechia,
l’advocat que, feliçment, ha complert els 75 anys de
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Montserrat
Serrallonga

Roser
Navarro

Joan
Bassas

Mercedes
Cora

col·legiació. Mª Eugènia Gay va aprofitar per agrair-los
l’esforç i la dedicació a la professió i a la nostra Corporació: “La gratitud del Col·legi cap a vosaltres és
infinita. Vull, amb afecte, recordar-vos les paraules del
gran jurista i nostre patró, Sant Raimon de Penyafort:
l’espasa de la justícia té doble cara, està constituïda per
fora per les lluites i per dins pels temors.
50 anys, alberguen lluites i temors: compaginar la
professió amb les tasques personals, acadèmiques,
docents i familiars, fa encara més noble l’exercici del
DRET. Però aquest camí no l’heu recorregut sols, l’esforç és individual, però també col·lectiu i compartit: ha
suposat un dur treball en el sí dels vostres despatxos i
comprensió en les vostres famílies que hauran patit alguns dels difícils i alhora gratificants moments de l’ofici
de defensar els interessos aliens que sosté la garantia
constitucional del dret de defensa.
El Món avui, és molt diferent del món al que es vau
enfrontar el 1968. L’any de la vostra col·legiació, us va
imposar la toga qui fora un gran degà d’aquesta casa,
magnífic jurista, Ignasi de Gispert que va lluitar fermament per la supressió del Tribunal d’Ordre Públic i qui
fou designat amb posterioritat, conseller de justícia.
Cal avui recordar el seu brillant parlament amb motiu
del Segon Congrés Jurídic on digué: “Han passat més

Sara
Chandler

de 30 anys de la fi de la nostra guerra. Infinites coses
tristes queden ja venturosament enterrades en el record i l’oblit, poc a poc, Catalunya reneix, a l’impuls de
la llengua i del dret, com aquells arbres de raça fina que
després d’una boja poda, rebroten ufanoses”.
Durant la Sessió Solemne també es van lliurar les Medalles de l’ICAB que atorga la Junta de Govern de la
Corporació a col·legiats i col·legiades, advocats i advocades, personalitats i entitats de la societat civil que han
destacat per la seva trajectòria personal, professional,
col·legial i social. Aquest 2018 s’ha distingit la col·legiada
Montserrat Serrallonga, els advocats Joan Bassas, Roser
Navarro i Mercedes Cora, i Sara Chandler, presidenta de
la Federació dels Col·legis d’Advocats d’Europa (FBE).
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Durant la sessió solemne, es va aprofitar l’ocasió per
donar els Premis Memorial Degà Roda i Ventura i Felip
Portabella. El Roda i Ventura guardona els millors treballs
sobre col·legis professionals i l’exercici de les professions
liberals, especialment l’advocacia. El reconeixement va recaure en Martín L. Aleñar Feliu, degà de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Balears, per l’article En defensa del derecho
de defensa, publicat al Diario de Mallorca el passat 7 de
desembre de 2017.
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Martín L.
Aleñar Feliu

El premi Felip Portabella, per la seva part, va reconèixer
a aquells membres de la judicatura que han destacat pel
seu exercici de la funció jurisdiccional amb un especial
respecte i consideració envers l’advocacia. Enguany ha
estat per a Luis Martínez Zapater, magistrat de la Secció
7a de l’Audiència Provincial de Barcelona, a títol pòstum, i
per a Carlos Puigcerver Asor, magistrat.
Durant el seu discurs la degana del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, Mª Eugènia Gay, va recordar que “la força normativa és creadora de la realitat social com a motor de canvi”.Va
afegir també “Avui reclamem fermament la necessitat de ser
escoltats en el procés de formulació de lleis que afecten la
nostra professió, perquè sense la participació dels advocats i
les advocades no es pot garantir una legislació adequada a la
realitat social que veritablement resulti útil per a tots, per a la
defensa dels drets de les persones”.
També durant la sessió solemne, la degana va expressar “el respecte i admiració a tots els companys i companyes que exerceixen davant els Tribunals de Justícia
i, molt especialment, als que exerciu la forma més
noble de la professió: Advocats del torn d’ofici, sou garants de l’accés dels més desfavorits al dret de defensa
i a la tutela judicial efectiva”.

La filla de Luis Martínez
Zapater va recollir el títol pòstum

Carlos
Puigcerver Asor

Àustria, Bèlgica, Bulgària, Espanya, Estats Units,
França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia,
Portugal i Regne Unit.

“No podem oblidar que la justícia és un servei públic,
per tota la ciutadania, per les persones físiques i
jurídiques, i que la seva eficàcia i eficiència afecta de
manera directa a les nostres vides. La millora dels
serveis, els mòduls de retribució, la puntualitat en els
pagaments redunda en l’interès col·lectiu Una justícia
lenta pot arribar a no ser justícia, per aquest motiu
ens preocupa la durada dels procediments judicials en
totes les seves instàncies”.

“Europa va néixer dels valors que descansen en la
solidaritat i avui ha der ser necessàriament més solidària que mai; nosaltres com advocats i advocades
no podem romandre indiferents davant la injustícia, la
fam, el drama dels refugiats, els milers de ciutadans
expulsats en terra de ningú, les guerres injustes, ni
podem esperar impassibles davant la vulneració de
qualsevol dret”, va afegir la degana.

“La justícia és l’expressió material de la llibertat i
com a tal, no té fronteres”. Amb aquestes paraules,
la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va
agrair també la presència dels dirigents de l’advocacia internacional, vinguda d’Alemanya, Argentina,

Com a acte simbòlic de benvinguda als recentment collegiats i col·legiades, durant l’acte van prestar jurament
o promesa de la professió un nou lletrat i dues noves lletrades: Fernando Urzaiz Arana, Míriam Company i Marina
Corbalán. Tots tres van ser apadrinats per la presidenta del
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Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria
Ortega. La degana del Col·legi va adreçar aquestes paraules als nous togats: “Recordeu que la independència, l’estudi, la dedicació i la discreció, han de presidir
sempre els vostres actes i conserveu per sobre de
tot la passió, l’amor per la vostra professió, seran la
clau per triomfar”.
Durant la sessió solemne, també la degana va voler
recordar que l’Advocacia de Barcelona s’ha compromès fermament amb la lluita contra la violència de
gènere. “Des de la posada en marxa de la Llei orgànica del 2004, que legisla aquesta matèria i que va
suposar la creació dels Jutjats especialitzats per a la
Violència sobre les Dones, s’ha avançat, sens dubte;
però tots els recursos destinats per combatre-la són
escassos, per això, l’advocacia és un dels col·lectius
que ha demostrat un major compromís amb l’eradicació d’aquesta xacra social”.
També la degana de l’ICAB va voler recordar que
“Barcelona, i el seu Col·legi de l’Advocacia, encapçala una transformació digital en un món cada cop més
global, on les noves tecnologies són el present i el
futur de la nostra societat i evidentment de la nostra
professió. Aspirem a incidir decididament en la necessària transformació de la justícia, perquè la nostra
ciutat esdevingui seu mundial de l’advocacia virtual i
la capital dels drets fonamentals digitals.
La resolució de conflictes, que creixen exponencialment amb l’ús massiu de les eines digitals, tenen difícil sortida amb un model d’administració de justícia
que no ha estat modernitzat al mateix ritme que la
tecnologia, o que, basada en sistemes de jurisdicció
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estatal, té sèries dificultats per resoldre conflictes i
problemes que es donen en un tauler de joc global i
sense fronteres”.
El parlament de la degana va finalitzar amb un reclam perquè “la justícia no pot mai substituir l’acció
política. Quan el debat polític es trasllada a l’esfera
pública, crea opinió pública, això difereix molt dels
paràmetres de la Justícia en la que la única publicitat
de les seves deliberacions són les seves decisions,
és a dir, les seves sentències. La política està supeditada als vots, la justícia no ha de tenir més patró
que la llei.
El nostre Estatut d’Autonomia en el seu articulat proclama: els poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i
dels grups siguin reals i efectives; han de promoure
els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat i la cohesió
social. Poders públics: rebeu el nostre compromís
per lluitar i per reivindicar les causes justes i tingueu
present el que deia Barak Obama “Aquells que defensen la JUSTICIA, sempre ocuparan el costat correcte
de la història”.

SOPAR DE GALA I BALL,
EL MÉS CONCORREGUT EN ANYS
Després de la Sessió Solemne els assistents es van
desplaçar al Palau de Congressos de Barcelona on,

26 Festivitat de Sant Raimon - SRP18

un any més, van gaudir del Sopar de Gala i el ball. En
total, més de 1.300 persones, aquest cop entaulades,
van compartir una vetllada ben agradable, intercanviant
vivències i experiències. Van compartir taula presidencial: el ministre de Justícia, Rafael Català; el president
del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; el delegat
del Govern a Catalunya, Enric Millo; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president del TSJC, Jesús María
Barrientos i el president de l’Audiència Provincial de
Barcelona, Antonio Recio, entre d’altres.

TROBADES DE BARCELONA,
MEMORIAL JACQUES HENRY
L’advocacia internacional es va reunir el divendres 23
de febrer durant tot un matí en les Trobades de Barcelona per intercanviar experiències i opinions sobre el
funcionament dels seus respectius Col·legis. Un encontre que va enriquir mútuament els participants amb els
coneixements aportats des d’arreu del món.
Les Trobades, marcades per la internacionalització,
tenen lloc des de 1984 amb motiu de la festivitat de
Sant Raimon de Penyafort, portant el nom del Degà
del Col·legi de Liège, l’excel·lentíssim senyor Jacques
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Henry, assassinat el 1987. Henry va dedicar gran part
de la seva vida professional al dret penal, als drets
humans i als drets dels menors, a més de ser un dels
impulsors de les Trobades.
Els representants de les delegacions estrangeres van
participar en dues taules de treball. La primera estava
enfocada en la definició i debat d’un concepte tan actual
com són els secrets empresarials, per conèixer quines
implicacions comporta per al comerç internacional
l’existència dels esmentats secrets i quines mesures
s’han de prendre per protegir-los. La segona taula es va
centrar en la litigació per a la defensa i salvaguarda dels
secrets empresarials que han estat vulnerats i quines
són les eines indemnitzatòries que el sistema ofereix.
Les Trobades també van ser l’escenari del lliurament del
Premi a l’Advocacia Internacional atorgat en el marc del
memorial Ramon M. Mullerat. La Junta de govern del
Col·legi va decidir atorgar-lo a l’advocada Immaculada
Humbert, per la feina feta en la defensa dels drets i la representació internacional que ha fet de la nostra institució.
Finalment, l’acte es va tancar amb la signatura d’un
conveni d’agermanament entre l’ICAB, la Wroklaw (Poland) Bar Association i la International Law Section of
the American Bar Association, una mostra que l’advocacia entén que ha d’anar unida per avançar, per assolir
els reptes i interessos comuns.

OPEN LEGAL FORUM
Un dia després de les Trobades de Barcelona, la vuitena
planta de l’ICAB tornava a mostrar un aspecte d’allò més
internacional durant la celebració de l’Open Legal Fòrum:
International Brunch. Una seixantena de representants
de l’advocacia de tot el món es van reunir a la nostra seu,
amb motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort,
per parlar de l’ètica professional, dels projectes presents i
futurs dels diferents Col·legis, de la Justícia actual, etc. El
secretari de la Junta de Govern, Jesús Sánchez, va inaugurar l’Open Legal Fòrum, mentre que va moderar-lo Carlos Valls, co-chair de l’IBA Professional Ethics Commitee.

MÀXIMA ASSISTÈNCIA A LES
JORNADES DE FORMACIÓ
Els dies 20, 21 i 22 de febrer es van organitzar unes
Jornades de Formació amb més de 30 conferències
programes, amb una variada oferta en els diferents
àmbits jurídics i del màrqueting de despatxos, dins de
franges horàries tarda i un format de taula rodona per
generar el debat i participació de la sala.
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Taula rodona: La problemàtica
dels pisos turístics

inexplorat. El diputat de la Junta Rodolfo Tesone va moderar una interessant conversa entre dos dels referents
en Compliance, com són Carlos Balmisa García-Serrano,
director del Departament de Control Intern de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència i el Magistrat Eloy
Velasco. Els dos actes van tenir molt bona acollida, amb
un públic molt nombrós i participatiu.

Els millors experts en tots els àmbits tractats van
participar en sessions sobre la problemàtica dels pisos
turístics, la situació de l’actual mercat de treball, les
peculiaritats de la jurisdicció de menors, la tramitació
d’expedients d’estrangeria, les funcions dels lletrats
de l’administració de Justícia en les jurisdiccions civil i
social, l’externacionalització de serveis, la successió de
contrates i empreses multiserveis; la guarda compartida, la prevenció de la violència de gènere, el delicte
cibernètic, la regularització fiscal dels béns situats a
l’estranger, la jurisprudència en matèria de pactes parasocials, el blockchain i smart contracts, el discovery,
la mediació internacional, la democràcia als mitjans de
comunicació o la primacia de l’ordre públic comunitari.
El dimecres 21 va ser el torn del Compliance. Al matí, la
vicepresidenta de la Junta Gestora de la Secció de Compliance, Isabel Vizcaíno, va moderar un apassionant debat
sobre la responsabilitat penal del Compliance Officer,
amb tres convidats d’excepció: Eloy Velasco, Magistrat de
la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional, Carlos López
Agudo, Chief Compliance Officer de CaixaBank i Óscar
Serrano, Fiscal de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Per la tarda va ser el torn d’analitzar
el Compliance en el sector públic, un terreny estratègic i

El darrer dia de Conferències, l’ICAB va tenir la sort de
comptar amb l’associació sense ànim de lucre, Inkietos, un grup de professionals amb molta experiència
en l’àmbit del management, finances, advocacia dels
negocis, etc., que van enfocar les seves ponències en
la gestió dels despatxos, del talent, dels equips, del
lideratge i la marca personal.

HOMENATGE ALS 800 ADVOCATS
I ADVOCADES AMB 25 ANYS
DE COL·LEGIACIÓ EN 4 SESSIONS
En aquesta edició, l’homenatge als professionals de
l’advocacia que fa 25 anys que es van col·legiar, s’ha dut a
terme en quatre sessions. Davant la presència de la Junta
de Govern del Col·legi i de diversos degans emèrits, els
advocats i advocades van recollir el diploma que acredita
un quart de segle de col·legiació. La degana de l’ICAB, Mª
Eugènia Gay, els va agrair “el rigor amb què heu treballat tot
aquest temps, reflex d’una vida d’entrega, servei, experiència i profund contacte humà i us han convertit en advocats
i advocades del segle XXI, professionals especialitzats, que
exerciu en una societat on es plantegen qüestions jurídiques
que afecten tant interessos econòmics, de més o menys
volum, com aspectes de caire molt més personal. Ser advocat el 2018, suposa tenir una visió global i internacional de la
professió”. Igualment els va demanar que segueixin lluitant i
treballant intensament “per la vocació de defensa dels drets
dels ciutadans. Ser advocat és vocació de servei a la ciutadania i al bé comú i mai, mai perdre la il·lusió i l’entusiasme
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del primer dia. L’exercici de l’advocacia continua tenint un
reconeixement i un prestigi social que no podem abandonar
i que hem de preservar i suposa actuar amb llibertat i amb
independència, respectant les normes ètiques i deontològiques pròpies de la nostra professió”. La Coral de l’ICAB va
interpretar algunes peces del seu repertori per cloure cadascuna de les jornades d’homenatge.

PREMI DE TREBALLS DE RECERCA
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PERITS JUDICIALS I FORENSES
El 13 de febrer, a la seu de l’ICAB, es va lliurar el Premi
als treballs de recerca de l’Associació Catalana de perits
judicials i forenses. En aquesta novena edició van resultats premiats exaqueo, el treball de Bernat-Noël Tiffón
titulat “Práctica forense y prueba pericial psicològica en
materia de delitós sexuales” i el treball d’Álvaro Rifà i
Jorge Azagra, “El fallecimiento del perito de parte durante el transcurso del proceso declarativo ordinario”.

Premi als treballs de recerca de l’Associació Catalana de perits judicials i forenses
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PREMI MEMORIAL PEDRO MARTÍN GARCIA
El Jurat de l’edició Premi Memorial Pedro Martín García,
destinat a guardonar l’excel·lència d’un treball o article
sobre Dret processal penal, a acordar lliurar-lo, exaquo, a
Míriam Company pel seu treball “La prueba ilícitamente
obtenida en el proceso penal. Claves para su tratamiento
y especial incidencia en el procedimiento por delito fiscal.”
I a Berta Armengol pel treball “El articulo 324 de la LECrim tras la Ley 41/2015, de 5 de octubre: confrontación
con los derechos y principios básicos del proceso penal”.
Berta
Armengol

Míriam
Company
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PREMI MEMORIAL DEGÀ RODA I VENTURA
El guardó reconeix els millors treballs sobre col·legis
professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia. Pel que fa a la categoria de millor
monografia, assaig o article doctrinal sobre col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, ha estat atorgat a José Ricardo Pardo
Gato per la seva obra “La relación abogado-cliente. El
contrato de servicios del abogado”, editada per Thomson
Reuters Aranzadi (2017).
Rocío Molino Roca

advocats perdin la por escènica i valorin la importància
de l’oratòria com una important eina tant en sala com en
una presentació enfront de clients”.

MERCAT SOLIDARI
José Ricardo
Pardo Gato

El premi es va lliurar durant l’homenatge als companys amb 25 anys de col·legiació del dia 20 de febrer.
Per una altra banda, el lliurament del Premi Memorial
Degà Roda i Ventura al millor article, sèries d’articles o
reportatge de caràcter informatiu o divulgatiu, atorgat a Martín L. Aleñar Feliu, degà de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Balears, pel seu article “En defensa del
derecho de defensa”, publicat en el Diario de Mallorca
el 7 de desembre de 2017, es va lliurar el 23 de febrer
durant la Sessió Solemne.

El Centre de Formació de l’ICAB es va convertir durant
tot un dia en un mercat, amb presència d’una quinzena
d’ONGs que van posar a la venda els seus productes i
presentar les actuacions i projectes en què estan treballant, perfer realitat els projectes solidaris de totes les
entitats participants.

PREMIS D’ORATÒRIA AMADEU MARISTANY
Una altra de les cites més esperades de la festivitat de
Sant Raimon és el Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany In Memoriam, organitzat pel Grup d’Advocats Joves
de Barcelona (GAJ Barcelona).
Aquesta vegada el primer premi va recaure en Rocío
Molina Roca, amb una intervenció titulada “Lexnet, la
nova empresa de neteja de les oficines judicials”. Patricia
Rodríguez, per la seva part, va ser la finalista del concurs, defensant el text “Conveniència de la reintroducció
del dret de correcció als fills de l’antic 154 del codi civil”.
La Presidenta del GAJ Barcelona, María Aventín, va
explicar que el Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany
In Memoriam és “una gran oportunitat perquè els joves

PRESENTACIÓ DEL BANC AUDIOVISUAL
DE LA MEMÒRIA DE L’ADVOCACIA
L’advocat i diputat de la Junta de Govern Joaquim de
Miquel, responsable de la Comissió de la Memòria
Històrica, i Sílvia Castro, coordinadora del projecte,
van presentar el Banc Audiovisual de la Memòria de
l’Advocacia.
Es tracta del recull de les vivències de set professionals de l’advocacia, que posen de manifest el seu
compromís per la defensa de les llibertats de la ciuta-
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dania. Alhora, és un reconeixement per anys de lluita
i treball intens d’advocats i advocades durant la dictadura. En breu, el Banc Audiovisual es podrà consultar
a través del web ICAB.

IN MEMORIAM
Durant la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort, l’ICAB
va organitzar dos actes en record dels advocats i advocades difunts al llarg de 2017. El Pati de Columnes va acollir
la cerimònia civil mentre que uns dies després, la cerimònia religiosa va tenir lloc a la Parròquia de Sant Raimon de
Penyafort. L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va oficiar la missa.

ESPORT
El diumenge 18 de febrer, diversos equips es van reunir
a les instal·lacions de la Fundació BRAFA per disputar el
torneig de futbol 7. L’equip de l’ICAB va guanyar aquesta
cita clàssica amb l’esport. Tres dies més tard, el nostre
equip va participar en el torneig quadrangular a la ciutat

Foto superior: els equips participants en el torneig de futbol.
Al mig: l’equip de futbol 7 de l’ICAB, que va resultar vencedor .
A sota: els participants en el torneig de pàdel.
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Després d’algunes vicissituds, la biblioteca jurídica de
la família Torelló està conservada, catalogada i, durant
un mes, ha estat difosa, promocionada i accessible
a la Biblioteca de l’ICAB, contribuint a enriquir el seu
fons patrimonial.

CORAL
La Coral va sorprendre a tots els assistents al concert
d’enguany amb un repertori basat en clàssics de la música disco dels anys 70.

esportiva del Futbol Club Barcelona, al costat d’altres
equips formats per diversos col·lectius professionals. Per
una altra banda, el divendres 16 de febrer, un total de 12
parelles van participar al tradicional torneig de pàdel.

EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA
Els Torelló d’Igualada: una nissaga d’advocats a través
dels seus llibres’.
La Biblioteca del Col·legi ha rebut una important donació de llibres de fons antic, amb més de 350 títols
dels segles XVI al XIX, tots ells pertanyents a una
mateixa família, els Torelló de la vila d’Igualada, on
des del segle XVIII fins al XIX sempre hi va haver un
jurista a la família. Un advocat de cada generació va
estar encisat pels llibres de Dret, i aquesta exposició
n’és una petita mostra.

TEATRE
La companyia estable de teatre de l’ICAB va representar ‘A Rey Morto, Rey Posto?’, una obra inspirada en
el renaixement italià i, concretament, en la Commedia
dell’arte.

EL COL·LEGI ES MOU
ENS ADAPTEM
ALS REPTES
TECNOLÒGICS AMB
LA COMISSIÓ DE
TRANSFORMACIÓ
DIGITAL
La Comissió de Transformació Digital, liderada pel diputat
de l’ICAB Rodolfo Tesone, ha nascut amb l’objectiu de
preparar els professionals del Dret per afrontar amb garanties les noves necessitats que planteja la revolució digital, sobretot en l’àmbit jurídic. El Col·legi vol ser el motor
d’aquest canvi, en tant que és una institució al servei dels
advocats i advocades de Barcelona i també de la societat.
La Comissió pretén encarar la capacitació digital dels advocats i advocades de l’ICAB i de l’advocacia mitjançant
la sensibilització en la importància de la qüestió i la formació, tant a nivell jurídic com d’habilitats digitals. Sobre
l’àmbit social, i després de detectar una manca de l’Estat
de Dret en el nou món digital, s’ha considerat totalment
necessària l’adaptació de l’actual ordenament jurídic a la
nova realitat digital de la ciutadania per garantir a tots els
usuaris els seus drets i la seguretat jurídica, també, en
l’entorn digital.

Els avenços tecnològics plantegen reptes en molts àmbits, també en el del Dret. L’ús massiu de les xarxes socials i de les aplicacions de missatgeria instantània, o les
possibilitats de control i invasió de la intimitat que permeten les noves tecnologies són algunes de les qüestions relacionades amb la vida digital que necessiten una
major i millor regulació transfronterera.
L’actual context tecnològic ha impactat de ple en la política
i la societat, i la Justícia no pot quedar-se’n al marge. Per
això, des de la Comissió de Transformació Digital es treballarà intensament per adaptar el Dret a la nova realitat social, atès que, en general, l’Administració de Justícia no ha
estat modernitzada al mateix ritme que la tecnologia.
Per això la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB
actuarà com a laboratori d’I+D+I, aportant propostes de
regulació i de reformes legislatives en l’àmbit digital tant
aquí com a Brussel·les (UE). Ho farà amb aliances estratègiques que teixirà i liderarà tant a nivell local, estatal
i internacional, com a nivell interprofessional, i sempre
comptant amb la col·laboració d’institucions, associacions i operadors dels serveis digitals.
També col·laborarà estretament amb la Comissió de Normativa del Col·legi per plantejar totes aquestes necessitats als diferents grups parlamentaris. La idea és que
l’ICAB pugui exercir de lobby social per tal de convertir-se en un hub que permeti liderar la Transformació Digital de l’Advocacia i estar a l’avantguarda del Dret Digital.
A l’apartat de Seccions i Comissions del web ICAB trobareu més informació i contactes amb la Comissió de
Transformació Digital.
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TROBADES AMB LES
DELEGACIONS - VILAFRANCA
Seguint amb el projecte Trobades de l’ICAB amb les Delegacions, el 20 de desembre es va celebrar la Trobada
amb els companys i companyes adscrits a la Delegació de
Vilafranca.
En aquesta ocasió s’hi van apropar amb interès per fer el
màxim de formació possible, ja sigui presencial, per vídeo
streaming i/o mitjançant les càpsules formatives que funcionaran en aquesta nova etapa, especialment en temes de
segona oportunitat. Així mateix, van recordar la necessitat
de tenir un sistema de comunicacions àgil amb tots els
companys residents i amb despatx professional a la Delegació, amb un sistema de servidor de conformitat amb
la normativa aplicable en matèria de protecció de dades
(LOPD). Per últim, van reiterar l’interès de tenir accés a les
novetats legislatives i jurisprudencials que es faciliten des
de la Comissió de Normativa de l’ICAB.
Al llarg de la Jornada hi va haver una trobada amb la Jutgessa Degana, en funcions de guàrdia, que va transmetre al
Secretari de l’ICAB diverses problemàtiques logístiques,
tant de les instal·lacions com de funcionaris, fets que
afectaven el normal funcionament de les dependències
judicials, i, per extensió, a la celeritat de les causes; raó per
la qual alguns companys estaven queixosos del col·lapse
judicial que es pateix. Es va reiterar la necessitat de dotar
de més funcionaris al Jutjat i de la problemàtica amb la
manca d’assistència dels Fiscals en diverses actuacions i
assenyalaments (problemàtica comuna i reiterada a altres
delegacions com Berga, Igualada...).
A nivell Institucional, el Secretari i el Delegat es van reunir
amb l’Alcalde, i durant aquesta trobada es va presentar el
projecte de la Junta 2017-2021 per a les delegacions ICAB,

El Col·legi es mou 33

oferint de forma explícita els serveis i la coordinació amb la
Comissió de Normativa. L’Alcalde va exposar com a principal conflicte ciutadà la crisi econòmica i la manca de treball
estable que provoquen exclusió social, així com la problemàtica de l’ocupació de pisos buits de la ciutat. La Jornada
va finalitzar amb la Trobada del Secretari i el Delegat amb
el President del Consell Comarcal, amb qui es van tractar
diverses problemàtiques que afecten la ciutadania de la comarca com són la violència de gènere, l’ocupació de pisos
i els concursos de persona física per accedir a llei de la segona oportunitat, així com el programa de microcrèdits per
habitatge i altres projectes que s’impulsen des del Consell.
Igualment, el President va mostrar la seva disponibilitat a
signar un conveni de col·laboració entre l’ICAB i el Consell,
que abastés diferents projectes, reiterant el Secretari la
coordinació amb la Comissió de Normativa de l’ICAB.

NOU PUNT DEL SIDH A PINEDA
Al febrer es va presentar el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge (SIDH) de Pineda de Mar, un
servei de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament. Amb aquest,
ja són 41 els punts SIDH repartits per la província de
Barcelona, donant cobertura al 98% del territori. El
servei ha atès més de 5.500 famílies, amb un 60% de
mediacions financeres tancades amb acord.
L’objectiu del SIDH és augmentar i estendre els punts
d’atenció a les famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris o de pagament de lloguer, així
com establir una acció coordinada i un model i circuit
únics de mediació en tot el territori de la demarcació.
A la presentació del SIDH va participar la diputada de
la Junta de Govern i presidenta de la Comissió del Tron
d’Ofici Assistència al detingut, Carmen Valenzuela.
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BEQUES ERASMUS+, EXPERIÈNCIA
ROFESSIONAL I VITAL
CARLOS VALOIRA ISERTE,
25 anys, estudiant del Màster
d’accés a l’advocacia de la
UOC
Com et vas assabentar que
l’ICAB gestiona les beques Erasmus +? Va ser a través del Campus Virtual de la Universitat Oberta
de Catalunya, on apareixia l’anunci
de les beques per poder aplicar per al programa Erasmus+,
per anar a treballar a l’estranger durant uns mesos.
Amb quin objectiu et vas inscriure per optar a aquesta beca? El principal objectiu era millorar i agafar més
fluïdesa amb el francès, idioma que feia dos anys que
estudiava. També per viure en un altre país i conèixer un
dret diferent de l’espanyol
Quant temps has estat fent les pràctiques? Quines
tasques has desenvolupat? He estat a França, per un
període de 5 mesos, fent tasques de suport als advocats
amb recerca de jurisprudència i redacció de documents.
La realització de l’Erasmus+ ha complert les teves
expectatives?Esperava una implicació més alta a l’hora
de realitzar les tasques, però el fet de no dominar l’idioma
va suposar una barrera. El llenguatge és tècnic i la forma
d’escriure i redactar és diferent; això limita –com és normal– les funcions.
Recomanaries aquesta experiència a altres companys/
es? Sens dubte, és una experiència única que tothom que
tingui l’oportunitat hauria d’aprofitar a viure.

JORGE RIVERO TRUJILLO,
23 anys, estudiant del Màster
d’accés a l’advocacia de la
UOC
Com et vas assabentar que
l’ICAB gestiona les beques
Erasmus +? Va ser la meva
pròpia Universitat qui em va

informar sobre la possibilitat de realitzar aquestes
pràctiques Erasmus. Posteriorment em vaig posar en
contacte amb l’ICAB i, gràcies al tracte ofert, tot va
ser molt senzill.
Amb quin objectiu et vas inscriure per optar a
aquesta beca? Els meus objectius eren dos: Des que
vaig decidir dedicar-me a l’advocacia, sempre m’havia
semblat atractiva la idea de formar-me en un despatx
estranger. Crec que l’estudi d’un altre tipus d’ordenaments jurídics atorga una visió del Dret molt més
àmplia que considero necessària.
A més, realitzar aquestes pràctiques suposava millorar
els meus coneixements de francès i familiaritzar-me
amb el llenguatge jurídic. Abans d’arribar ja tenia el nivell B2 de francès, per la qual cosa les pràctiques eren
una oportunitat perfecta per millorar el meu domini de
l’idioma.
On has estat? Quant temps? Quines tasques has
desenvolupat? He estat a Montpellier (França) durant
tres mesos, en un despatx civilista, tot i que també
es treballaven altres àrees com el Dret administratiu
o penal. Pel que fa a les tasques, han estat fonamentalment d’aprenentatge. Existeixen grans similituds
entre el Dret material a Espanya i França però l’àmbit
processal és diferent.
Tot i això, el despatx on he estat comptava amb una
àmplia cartera de clients espanyols, així que vaig tenir
oportunitat d’ajudar en determinats casos en què era
necessari conèixer, interpretar i aplicar l’ordenament
jurídic espanyol.
La realització de l’Erasmus+ ha complert les teves
expectatives? No només això, sinó que les ha superat. S’han conjugat tots els factors perquè m’hagi
adaptat ràpidament a la ciutat. Han estat tres mesos
realment intensos.
Recomanaries aquesta experiència a altres companys/es? Sense cap de dubte. Des del punt de vista
personal, considero que l’Erasmus és una experiència
que tot el món ha de viure almenys un cop. Des de la
perspectiva acadèmica, poder realitzar unes pràctiques jurídiques en un despatx estranger suposa una
experiència única i magnífica per completar la nostra
formació com a advocats. Aconsello a tots els meus
companys que aprofitin aquesta oportunitat que ofereix l’ICAB. No se’n penediran!
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SANT JORDI A LA
BIBLIOTECA DE L’ICAB
Per fi aquest any Sant Jordi cau en dilluns. Per celebrar-ho, us esperem el 23 d’abril a l’ICAB per
regalar-vos llibres i roses. A partir de les 10 hores, s’organitzarà la fira del llibre a la Biblioteca, on les principals editorials jurídiques obsequiaran els col·legiats i
associats amb una obra jurídica d’actualitat. A més,
durant tot el matí es realitzaran visites guiades a les
11, a les 12 i a les 13 hores per veure tots els racons i
“raconets” que amaguen els seus grans tresors i que
habitualment no estan obertes al públic.

SANT
JORDI
2018
SAVE THE DATE!
FIRA DE L’OCUPACIÓ
Dijous 19 d’abril, entre les 10 i les 19 hores al Centre de
Formació i al Pati de Columnes, l’ICAB organitza un any
més la Fira de l’Ocupació amb l’objectiu de ser un punt
de trobada entre els futurs professionals del Dret, els
advocats i les advocades i els despatxos professionals,
entre altres entitats. També pretén facilitar la incorpora-

El Col·legi es mou 35

ció al món laboral dels estudiants, associats i col·legiats i
col·legiades i donar-los eines per cercar feina, preparar el
CV o encara una entrevista de treball.
Els assistents podran entrevistar-se amb els responsables de selecció de despatxos, lliurar el seu currículum i
presentar-lo a les ofertes de treball, assessorar-se en l’elaboració de CV i preparar una entrevista, informar-se de
com crear o consolidar un despatx, accedir a la plataforma
d’ofertes laborals de la nostra borsa de treball, assistir a
tallers sobre les tendències al sector, fer networking, etc.
A més, els estudiants de grau, màster d’accés o màsters
ICAB podran convertir-se en associats de l’ICAB (Si formalitzen aquesta condició durant la Fira, tindran el primer any
el carnet d’associat gratuït). Tots els interessats us podeu
inscriure de manera gratuïta a través del web ICAB. Per a
més informació: firaocupacio@icab.cat

CURS E-LEARNING. NOVA LLEI
DE CONTRACTES DEL SECTOR
PÚBLIC. ABRIL 2018
El 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de contractes
del sector públic. El nou text és conseqüència de la transposició de les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Finalitza així la convivència que fins ara hem tingut entre
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i l’efecte directe de les citades directives.
L’objectiu d’aquesta formació no presencial és conèixer
les novetats introduïdes per la nova llei. Trobareu més informació i podreu fer les inscripcions al curs al web ICAB.

DEFUNCIONS
Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i amics
dels companys i companyes de l’ICAB que han estat baixa
per defunció: Enrique Giralt Barroso, Juan Marcos Pujante,
Josep Maria Borrego Aguayo i Manuel Caparrós Hernández, Francesc Xavier Rutllan Agustí, Robert Coll Vinent,
José Ignacio Faus Santaeularia, Antonio Velasco Garrido,
José Maria Alonso Vallès, Alejandra de Lama Aymá, Terenciano Álvarez Pérez i Josep Farran Farriol.

PROPIETAT I POSSESSIÓ DELS ANIMALS
DOMÈSTICS. LEGISLACIÓ I CRITERIS
JUDICIALS. PERSPECTIVES DE FUTUR
Aquesta frase resumeix el contingut i l’esperit de l’autor a l’hora d’escriure
aquest succint estudi de normativa aplicable en aquesta matèria: “Estic a favor
dels drets dels animals igual que dels drets humans. Es la única manera de
esser un ser humà complert.” Abraham Lincoln 1.809/1865. Advocat

Carles Soliva
Col·legiat núm. 10.171

M

algrat semblar un tema secundari, la
problemàtica que envolta als drets
animals de companyia (bàsicament
gossos i gats per aquest limitat estudi) arriba amb molta freqüència als
Jutjat i Tribunals donat la evident vinculació afectiva que
mantenim amb ells.
Centraré el contingut d’aquest article a la jurisdicció
civil, però es imprescindible una breu referència a la
jurisdicció penal i el seu criteri no uniforme. Es a dir: el
animal domèstic pot ser objecte d’apropiació indeguda per part de una persona que no es la titular del xip
però es qui en té cura i es preocupa del seu benestar?
La doctrina majoritària entén que no. En aquest sentit,
la sentencia de 20.11.2006 de la secció 7 de la A.P. de
Bcn. ja considera que “un gos no pot ser objecte de
apropiació indeguda doncs no és ni diners, ni efectes ni
valors ni coses mobles” Moltes resolucions dels jutjats
de instrucció han aplicat aquesta doctrina, Entre altres,
la de 30.11.2015 de El Vendrell, instrucció 5, Vilanova nº
2 de 11 de juliol del 2.007. Es evident que no reuneix
els elements del delicte i per tant tota la problemàtica
ha de derivar-se a la jurisdicció civil. Però com he dit,
no es una doctrina unànime. Fins ara ho era. Però una

recent sentència de la secció 8 (ponent Il·lm. Sr. Planchart) identifica al gos amb la “cosa mueble” (encara
que el CCC diu tot el contrari) i estableix en la seva
sentencia de 6 de febrer del 2.017 que sí es considera apropiació indeguda i condemna en seu penal a
la persona que tenia al gos i tenia cura de ell perquè
torni amb la persona que li va regalar i a nom de la qual
anava el xip. Si la sentencia es refereix al gos com “la
bestia” és evident quina és la “mentalitat” del redactor
de la mateixa envers als animals. Òbviament, no té un
gos amb el que compartir la seva existència. Ni un gat.
Tanmateix, mes recentment, contra el criteri majoritari,
la secció 6 de la A.P. de Bcn. (ponent Il·lm. Sr. Rodríguez Saez) en sentencia de 29 desembre del 2.017
manté el criteri “cosificador” d’un gos. Per fortuna, la
dita doctrina és minoritària.
Deixant a banda la jurisdicció penal, avaluarem la opinió
dels Tribunals en la jurisdicció civil.
Abans de desenvolupar els trets basics de la jurisprudència en aquesta matèria (diguem ara ja que també
son resolucions contradictòries, per el que tindrem
que triar la que més es pugui adequar a la defensa que
mantinguem) establim la regulació legal aplicable:
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CODI CIVIL CATALÀ, ARTICLES 111.8
Actes propis
Ningú no pot fer valer un dret o una facultat que contradigui la conducta pròpia observada amb anterioritat
si aquesta tenia una significació inequívoca de la qual
deriven conseqüències jurídiques incompatibles amb la
pretensió actual.
Aquet article és d’enorme transcendència no exclusivament per aquest tema també per moltes qüestions
que ens trobem en el exercici professional. Molt freqüentment, oblidat..
Article 511.1.3. Els animals, que no es consideren
coses, estan sota la protecció especial de les lleis.
Només se’ls apliquen les regles dels béns en allò que
permet llur naturalesa.
Decret Legisltaiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Important tot el seu contingut.
I encara que no sigui llei de aplicació per no estar promulgada i estar en fase parlamentaria, s’ha de valorar la
proposició de llei de modificació del CC, LEC 1/2000 i
Llei hipotecaria admesa a tràmit per unanimitat al Congres de diputats el 12 de desembre passat.
Els problemes jurídics apareixen quan en relació a la
mascota (l’amic) que ha compartit vida amb diverses
persones es produeix una discrepància envers qui ha
d’estar amb ell si es produeix un trencament de la relació afectiva (o de amistat o familiar).
El titular del microxip reclama a l’innocent animal que
sempre ha estat cuidat, atès i assistit per una altre persona, el posseïdor o bé per tots dos: un més de la família. Ja una sentència de la secció 17 de la A.P. de Bcn.,
4 de maig de 2.011 establia que “és sobradament conegut, el que relleva de prova, l’afecte que els propietaris
dels gossos professen a aquests animals” del contingut de la mateixa sentencia es conclou que és extensible a les persones que comparteixen la vida amb el gos
i de fet reconeix que tenen dret a ser indemnitzats pels
danys ocasionats al gos.
Quan existeix un problema per la tinença de l’animal
domèstic s’ha de resoldre a la jurisdicció civil. Però
com la secció 17 de la A. P. de Bcn. ha establert en
resolució de 8 de febrer del 2.016 (contestant a un
recurs de queixa) aquests procediments no ho són
per raó de la quantia (aquesta obsessió fixada per la
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Llei 1/2000 i que sempre obliguen i que es totalment
absurd si estem parlant de un gos...) ho són per raó de
la matèria i per tant es pot interposar recurs d’apel·lació. Com és habitual, hi ha la tesi contrària expressada
per la sentència de la secció 19 de la mateixa A. P. de
Barcelona a sentència
de 6 de juny del 2.017
MALGRAT SEMque denega el recurs
d’apel·lació perquè
BLAR UN TEMA
entén que el procés es
SECUNDARI, LA
tramitava per quantia.
PROBLEMÀTIEls assumptes eren
idèntics.
CA QUE ENVOL-

TA ALS DRETS
ANIMALS DE
COMPANYIA
(BÀSICAMENT
GOSSOS I GATS
PER AQUEST LIMITAT ESTUDI)
ARRIBA AMB
MOLTA FREQÜÈNCIA
ALS JUTJATS
I TRIBUNALS

Tanmateix, la secció
quarta de la A.P. de
Bcn. en sentència de
26 de juny del 2.012
estableix quin ha de
serser l’objecte que ha
d’inspirar les resolucions judicials que no
és altre que el que
indica la mateixa: el
establert en l’article 2
del Decret Legislatiu
citat. El gos no és un
bé moble, no és una
cosa. La finalitat és,
com diu la llei:

2.1 La finalitat
d’aquesta Llei és assolir el màxim nivell de
protecció i benestar
dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada
i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals.
2.2 Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat
física i psíquica, i també de moviment voluntari, els
quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament
les necessitats etològiques, en procuri el benestar.
Per tant, fonamentat en aquests principis, la Il·lma.
Sala, desestima la reclamació del titular del xip a favor
de la persona que tenia cura del gos. S’ha de reiterar
que el gos no es pas una cosa per que sense cura no
sobreviu. És tan obvi que sembla ridícul haver de dir-ho.
Precisament, donat la creixent sensibilitat per els
animals domèstics i que genera una conflictivitat
afegida en molts trencaments de parella, va ser
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aprovada per unanimitat la reforma que hem comentat de 3 lleis estatals (publicat Butlletí oficial de
las corts generals de 13 de octubre del 2.017) que es
fonamenta en dos principis bàsics:
1.- “els animals són essers vius dotats de sensibilitat”
(el CCC ja ho reflecteix al article 511.3)
2.- Molt important en totes les reformes que es promouen en el epígraf de Codi civil estatal “dels efectes
comuns a la nul·litat, separació i divorci”, la resolució o
decisió sempre s’ha d’adoptar contemplant “el benestar del animal”. Modificació dels articles 90 i següents.
De fet, una sentencia de la secció 12 de la A. P. de Bcn.
(10 juliol del 2.014) on las parts discutien els efectes
del seu divorci va dedicar bona part de la mateixa al
tema del gos familiar. Va donar lloc a un vot particular,
tota vegada que la opinió majoritària de la Sala va ser
no decidir en el procediment de divorci remetent a les
parts a un posterior procediment on discutir “la divisió
del bé comú o el l’ús compartit”. Malgrat que la sentencia reconeix que “es crea entre la mascota i tots els
membres de la família llaços afectius...i que la privació del mateix pot produir sentiments de tristesa,
desassossec, ansietat i enyorança a la persona a la
que es priva de la seva companyia”. El vot particular,
del Sr. Bayo, assenyala que s’hauria d’haver regulat
“judicialment la tinença dels animals domèstics amb
criteris adequats a la seva condició de esser vius, vin-
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culats amb tots els membres de la família i que deuen
ser protegits”. Entenent que “la sentencia ha hagut de
regular la tinència i cuidat de la mascota familiar”.
Dins de tota aquesta discrepància de criteris jurisprudencials, la A.P. de Lleida a sentencia de 13 de juliol de
2.016, malgrat que totes las despeses del gos les havia
pagat la dona, que el tema tenia seu a un jutjat de violència de gènere, la influència positiva en els fills menors
de edat ordena la entrega del gos al titular del xip, que
per la Ilma. Sala es configura com únic element acreditatiu de la propietat del gos, amb independència de la cura
i atencions que se li prodiguin i els lligams afectius amb
el mateix, sense tenir en compte el dit “benestar del
animal”. . Tots aquets argument, conclou la A.P. de Lleida
“no tenen encaix dins l’àmbit d’un procediment on es
discuteix un dret real com és ara la possessió...” Val a
dir que en moltes ocasions (com aquesta) l’amor per
el animal es desperta desprès de unes confrontacions
judicials i amb clara intencionalitat de fer mal a les altres
persones. El que en psicologia es diu “transferència”.
Possiblement, i a banda de les reformes legals que es
promulguin, una solució seria que el xip pogués anar a nom
de mes de una persona o considerar que el gos o gat és
de tots els que conviuen amb ells, el que ja contempla de
alguna manera la reforma proposta. I no ubicar-nos en altre
procediment per gaudir temporalment del mateix. Però axó
ja és una aposta de futur. Com deia Elvis Presley “els animals no odien i es suposa que som millors que ells”.

DES DE LA JUNTA

La Junta de Govern, de conformitat amb l’article
15.6 del Reglament de les Comissions de persones
col·legiades de l’ICAB, ha acordat desconvocar les
eleccions inicialment previstes per al 22 de març
de 2018 per proveir els càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió dels Drets de les Persones amb
Discapacitat i declarar electa la candidatura única
proclamada integrada pels companys i companyes
següents:
Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat: President: Sr. Xavier Puigdollers Noblom;
Vicepresidenta: Sra. Carmen Parra Rodríguez; Secretària- tresorera: Sra. Sílvia García Nogué i Vocals: Sr.
Antonio Galiano Barajas; Sra. Mercè Pagonabarraga
Mora; Sr. Joan Maria Raduà Hostench i Sra. Sònia
Fabra Fargas.
D’altra banda, de conformitat amb les previsions de
l’article 22.6 del Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, la Junta de Govern ha acordat desconvocar les eleccions inicialment previstes
per al 16 de gener de 2018 per proveir els càrrecs
dels òrgans de direcció de les Seccions de la Comissió de Cultura i Formació que seguidament s’indiquen i declarar electes les candidatures úniques
proclamades integrades pels companys i companyes
següents:
Secció de Dret Marítim i del Transport: President: Sr.
Jaime Rodrígo de Larrucea;
Vicepresident: Sr. Josep Verdaguer Codina, Secretari: Sr. Rafael de Muller Barbat i Vocals: Sra. Beatriz
Pérez del Molino Vila i Sra. Laura Maniega Jañez.

ACORDS
DE JUNTA

Secció de Dret Lingüístic: Presidenta: Sra. Mireia Casals i Isart; Vicepresident: Sr. Ricard Gené i Casals;
Secretari: Sr. Miquel Puiggalí i Torrentó i Vocal: Sra.
Pilar Rebaque i Mas.
Finalment, la Junta de Govern ha nomenat, d’acord
amb el que disposa l’article 85.3 dels Estatuts col·legials, com a nous vocals en les Comissions delegades de l’ICAB les persones següents:
Comissió d’honoraris: Sr. José Antonio Suárez Pena,
Sr. Luis A. Sales Camprodon i Sra. Izaskun Pérez
Urrestarazu.

Millorar les condicions sempre
ens fa el viatge més còmode.

I en el viatge de la vida, millorar el futur dels nostres
ens dóna la major comoditat.
| Els ingressos pel nostre exercici professional són fundamentals per a la família, ara els podem garantir davant qualsevol circumstància.
Aprofita ara les nostres “Upgrade Cartes” per a millorar la Renda d’Orfandat dels teus fills i/o la Renda de Viduïtat del teu cònjuge
o parella i gaudeix de les 3 primeres quotes mensuals gratuïtes*

Les Pensions d’Orfandat i Viduïtat d’Alter Mútua s’adapten a la teva família.
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* Promoció vàlida per a les noves pòlisses amb data d’efecte entre l’01/04/2018 i l’01/06/2018, o fins exhaurir existències que millorin la cobertura en vigor.
Per a Clients sense cobertura o nous Clients, consultar. Acceptació subjecta a la selecció de riscos.

| + INFORMACIÓ:
T. 93 207 77 75
Segueix-nos a les nostres xarxes socials

CONSULTA’NS:

| www.altermutua.com

| asessors@altermutua.com

MARÍA DEL CARMEN FLORÁN CAÑADELL,
DEGANA DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT,
MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA

Nascuda a Barcelona el 18 de febrer de 1969, un any important l’home va
arribar a la lluna. “Vaig estudiar Dret i vaig fer oposicions, alhora, per notària
i registradora. Faig esport. Practicar-lo et dóna molta humilitat perquè sempre hi
ha un dia en què perds. Posa límit a la supèrbia, un dels pitjors defectes que pot
tenir una persona, i et fa resistent. El meu preparador em va inculcar la frase
d’Ulpiano: “Honestere vivere, alterum non laedere, suum cuique triuere”
(Viure honestament, no danyar a l’altre i donar a cada qui el que li correspon)
Text: Virtu Morón Fotografia: Albert Muñoz
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Al novembre va ser nomenada degana dels registradors,
com han estat aquests primers mesos de mandat?
El primer mes el vaig viure fent-me a la idea de la responsabilitat que adquiria, entenent que em correspon una representació institucional a Catalunya d’un servei públic estatal.
Els Registres de la Propietat estem organitzats en un collegi nacional i Deganats autonòmics, i el que correspon a
Catalunya té un pes importat pel nombre de professionals
que hi treballen.
Quines han estat les primeres actuacions com a degana?
El primer que he fet és intentar aprofundir en la situació
política de Catalunya. Personalment era fonamental
procurar-me una opinió pròpia com a pas previ per
assumir la representació d’aquesta professió. Per tant,
el primer ha estat llegir més per tal de reordenar els
meus propis pensaments.
Per què és tan important el paper dels
registradors en la societat i en l’economia?
Nosaltres som aplicadors de les lleis. Dit de manera
molt senzilla, fem de porters o controladors en el món
de les transmissions immobiliàries per tal que aquestes
siguin segures, cosa que inclou igualment el món societari a través del Registre Mercantil.
De forma més tècnica, resulta que la característica inevitable de la contractació impersonal, pròpia de l’economia
de mercat en la que vivint (venedor, comprador i l’entorn
dels dos, no es coneixen i no poden dipositar totalment
en l’altra part la confiança), és la informació incompleta,
de la qual deriven incerteses entorn als atributs jurídics
essencials dels béns que es desitgen adquirir, en aspectes
tan essencials com, per exemple, la identitat del titular,
les carregues de l’immoble, les causes d’ineficàcia que
resulten dels títols materials anteriors relatius al mateix bé
i altres qüestions. Dit això, l’opció escollida en tots aquells
Ordenaments Jurídics, que han optat per uns Registres de
drets, és que aquesta funció aclaridora i potenciadora de la
seguretat en les transmissions la dugui a terme el Registre
de la Propietat i Mercantil. Per tant, som els encarregats
d’aclarir totes les incerteses que dificultin la negociació
dels béns, amb valor econòmic rellevant.
A això s’ha d’afegir que les anàlisis econòmiques que
s’han realitzat sobre el funcionament del sistema ho
avalen, en comparació a altres sistemes.
Com veu el futur dels registres de la propietat
a la vista de la situació econòmica?
La situació econòmica sempre afecta els ingressos
dels Registres de la Propietat i Mercantils, evidentment
en positiu i en negatiu, però sempre hem sabut adaptar-nos als cicles de l’economia. Dit això, actualment el
moviment immobiliari ha donat signes inequívocs de
sortida de la crisi econòmica.
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S’ha recuperat l’activitat econòmica després
de la crisi que hem patit en els últims deu anys?
El Col·legi de Registradors publica unes estadístiques
registrals al portal registradores.org on hi ha informació sobre el moviment immobiliari i societari, de forma
molt objectiva. Aquesta estadística de 2016 i 2017
apunta a la recuperació econòmica, amb una desacceleració a Catalunya que crec que és temporal.
Pot aportar dades per il·lustrar la situació?
Per les estadístiques que tenim, a grans trets, sabem
que les constitucions de societats al quart trimestre de
2017 van baixar cinc vegades més que la mitjana espanyola, i les ampliacions de capital de societat més del
doble, en ambdós casos respecte del mateix trimestre de 2016. Les compravendes d’habitatge del quart
trimestre es van reduir respecte al tercer trimestre més
del doble de la mitjana espanyola; l’import mitjà del
préstec hipotecari va baixar al quart trimestre respecte
del tercer a Catalunya, mentre que va pujar a la mitjana
espanyola. El percentatge d’habitatge nou a Catalunya
és inferior a la mitjana nacional durant tot l’any 2017.
Per tant, les societats que no marxen no han fet ampliacions de capital al mateix ritme que abans, el nombre
d’operacions de venda d’habitatges ha sofert una desacceleració, i s’afegeix que al sector immobiliari no es fa nova
construcció al mateix ritme que a la resta de l’Estat.
Quin creu que és el futur de la regulació
dels crèdits hipotecaris a la vista del projecte
de llei que està en tràmit en el Congrés?
Aconseguir el punt d’equilibri entre els drets dels consumidors i les obligacions de les entitats financeres.
Evidentment sense l’entitat financera és impossible l’adquisició d’un habitatge i la nostra cultura (sobre l’habitatge)
continua essent la compra per viure i inversió. Aquesta crisi
tan profunda ha provocat uns canvis en les entitats financeres que hauran d’estudiar el funcionament intern. Amb això
em refereixo a l’aprovació d’operacions, incentius al seu
personal i altres aspectes de la concessió de préstecs.
Per una altra banda, també ha incidit en la crisi la sobrevaloració dels immobles, i en aquesta qüestió les empreses
de valoracions havien perdut el grau de neutralitat suficient
per fer valoracions reals i de present.
Finalment, cal la reeducació del consumidor, ha de ser
responsable en el consum, i l’habitatge ho és. S’ha de
tenir molt en compte el percentatge dels ingressos que es
comprometen en l’adquisició d’un habitatge sense especulacions de futur irreals. Poso un exemple: les operacions
d’adquisició de nou habitatge amb l’expectativa de vendre
el vell en el termini dels següents anys, els avals familiars
incloent-hi hipoteques sobre propietats dels pares o altres
persones quan la vida laboral que els hi resta no garanteix
que puguin pagar durant el termini de la hipoteca en cas de
fallida dels fills compradors.

CAR
CAA
CA

En un mes en què les dones prenen
posem Cara a Cara dues advocades p
compromeses i referents en la

AVEL·LINA
RUCOSA
és advocada exercent des
de 1966 en Dret Família
i Llicenciada en Dret
Canònic, advocada Rotal,
professora de Màster a
l’ICAB i a la UB, membre
de la Junta de la Comissió
sobre la igualtat dels
Nous Models de Família.
Medalla de l’ICAB 2015.

Segons una enquesta sobre Igualtat de gènere en
l’Advocacia i la Justícia (Metroscopia), el 85% d’advocades pensa que els homes tenen menys dificultats
per a la promoció professional. Què en pensa?
AR. M’estranya que el percentatge de l’enquesta sigui
tan elevat, ja que actualment en les noves generacions
d’advocats hi ha moltes més dones que homes. A les
classes que dono de Màster en dret de família i canònic -que és la meva especialitat- hi ha moltíssimes més
dones que homes, la qual cosa m’anima a creure que les
generacions joves de dones advocades han aconseguit,
o estan aconseguint, superar bastant les dificultats per
a la promoció professional, dificultats que efectivament
existeixen.
MO. Tot i que les coses han canviat molts els darrers
anys, la igualtat real encara no ha arribat. De fet les advocades tenen les mateixes dificultats que les dones en la
societat en general. Fins i tot diria que en alguns temes
o supòsits, més encara, atès que la professió té certes
particularitats (horaris, urgències, etc.) que fa difícil la
conciliació familiar. Per això no m’estranya que moltes
advocades creguin que elles tenen més dificultats que els
homes de la seva promoció professional. Així i tot, crec
que la situació ha millorat molt des que jo mateixa vaig
començar a exercir fa 50 anys.

RA
ARA
A
ARA

n tot el protagonisme de l’actualitat,
precursores en l’exercici de la professió,
defensa dels drets de les dones.

Segons la seva experiència, és igual de fàcil, o difícil,
l’accés a grans despatxos per a homes i dones?
AR. No he estat mai en un gran despatx, després d’una
curta passantia vaig fundar el meu propi; però per raons
professionals he tractat a dones que treballen a grans
despatxos i sé que ho tenen bastant més difícil.
MO. Naturalment dependrà de quin gran despatx. Jo no
he treballat mai en cap d’aquests despatxos. Les moltes
companyes que ho han fet expliquen que elles sí que han
tingut més dificultats.

S’ha trobat en la professió discriminació pel fet de ser
dona? Amb els companys/es o amb els clients/es?
AR. No puc negar que algun cop s’han adreçat a mi «com
a nena», fa molts anys , però, ara ja sóc àvia. Però en
forma genèrica, he de contestar que no m’he trobat amb
discriminació entre companys i companyes.
Al dedicar-me a dret de família amb la súper especialitat
de la nul·litat canònica, sí que he percebut que alguns
clients/es em deien que tenien més afinitat amb una
advocada dona. Si bé tinc constància que amb altres
especialitats els clients de vegades mostren alguna
recança.

MAGDA
ORANICH
és advocada, membre de
diverses Comissions del
Col·legi de l’Advocacia
i de la Comissió de
Codificació de la
Generalitat de Catalunya.
Premi Valors de
l’Advocacia atorgat pel
CICAC.

46 Cara a cara

MO. Quan vaig començar a exercir com advocada hi
havia poques dones exercint. No arribàvem al 2%. Avui,
segons les darreres dades som el 52%. L’advocacia ha
canviat com ho ha fet la societat. Sovint semblava insòlit
que una dona anés a defensar un assumpte important.
En anar pels jutjats de vegades escoltava la típica pregunta “¿Señorita usted de parte de qué abogado viene?”.
Dit això, personalment no m’he sentit discriminada per
cap company ni per cap client. Si no volia una dona, directament ja no venien al meu despatx.

De quina manera es pot conciliar feina i família
amb èxit per no haver de renunciar a cap de
les dues facetes?
AR. Referent a la meva experiència després de 52
anys d’exercici, la veritat és que ha sigut molt difícil, ja
que mai he volgut renunciar a cap de les dues facetes;
però sí que vaig haver de renunciar a la meva faceta
de professora universitària, i encara que vaig fer els
cursos del doctorat, finalment, aquesta sí que va ser
una renúncia. Una altra renúncia és que no vaig gaudir
mai ni vaig cobrar una baixa maternal. Vaig tenir dues
filles i la mútua dels advocats em va negar el dret a percebre la baixa maternal. Vaig fer un escrit de protesta i
em van contestar que els estatuts només contemplaven baixa en casos de malaltia, i un embaràs era voluntari; per tant no es contemplava i que més endavant
potser ho estudiarien, com efectivament han fet.
Per conciliar la faceta de mare i advocada, vaig haver
d’emportar-me molta feina a casa, treballar durant les
nits, i també dissabtes i diumenges moltes vegades.
Finalment vaig aconseguir fixar un horari de despatx
assequible a la conciliació familiar, el qual em van
agrair totes les companyes del despatx.

MO. Aquesta és una dificultat que existeix en la nostra
societat i que no està encara resolta. Cal molt esforç i
molta organització i, sobretot, compartir les feines domèstiques i cura dels fills. És molt injust haver de renunciar a
una de les dues facetes. Jo no aconsellaria a ningú fer-ho.
De totes maneres la desigualtat segueix existint. No crec
que a cap home advocat se li fes aquesta pregunta. És
insòlit veure com sovint tenen millor situació davant, per
exemple, les baixes per maternitat, altres operadors de
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la justícia que les advocades o els advocats pel permís
de paternitat. La mateixa advocacia en el seu conjunt i,
en especial, els seus òrgans de direcció poden actuar per
afavorir les bones pràctiques de la conciliació i la igualtat.
Quan jo vaig tenir els meus fills no existia cap tipus de
baixa per maternitat per a les advocades. Vaig fer una petició a la nostra Mútua. Ho van considerar insòlit.
Em van dir que mai no havien concedit una petició
d’aquesta mena. Finalment em van concedir 15 dies de
baixa i 100 pessetes per dia (l’any 1971). De fet la contesta va arribar bastant tard i jo ja havia portat judicis. Ho
vaig demanar, més que per a mi, per les companyes que
en el futur es trobarien amb el problema.
Aquesta situació és millor o pitjor que fa deu anys?
Avancem o anem enrere?
AR. Desitjaria pensar que és millor i que avancem. En
tots els anys que fa que estic col·legiada les coses
van a millor, degut, penso, a què hi ha moltes més
dones preparades i que trepitgen fort, i homes menys
masclistes i cada vegada més implicats en la vida
familiar que no com els d’abans. A més, actualment
hi ha especial sensibilització també pels nous models
de família, que creen noves dinàmiques familiars. Tot
això, em dóna esperances i em fa creure que sí que
avancem, encara que quedi camí.

MO. Ja ho he dit, sóc optimista per naturalesa, que
estem millor i que per tant avancem. Ara bé determinades situacions socials fan que de vegades sigui difícil ser
sempre optimista.
Creu que hi ha igualtat de tracte envers els clients de
la judicatura?
AR. Com que el 1966 només ens vam col·legiar set
dones, va ser notícia en els diaris. La primera reacció
era de sorpresa i de vegades ens feien comentaris com
“nena”. Recordo que en un jutjat de fora de Barcelona,
els oficials em deien la “tecnicolor”, fent referència als
meus vestits de colors. En canvi, als homes no els hi
feien comentaris pejoratius ni per ser joves ni per com
anaven vestits. A poc a poc, en haver-hi més dones, ja
no hi ha cap diferència.
MO. Almenys pel que a mi personalment respecta, no
he tingut mai aquesta percepció.

DE TOT I MÉS

COMPTE
ENRERE PER
SANT JORDI
D’aquí a un mes se celebra la festa del llibre per
excel·lència. Com cada any, les setmanes prèvies
els autors presenten els seus treballs per tal que els
lectors comencin a decidir quines seran les seves
compres. Des de Món Jurídic us informem d’alguns
llibres escrits o recomanats per advocats.

Copla al recuerdo de Manila,
de Jordi Verdaguer
Editorial Unión de Escritores de
Cuba (paper) i Planeta (digital)
Verdaguer és advocat nascut
a Barcelona, autor de diversos
assaigs literaris i d’una anterior
novel.la titulada ‘Azahares de
Granada’. És president de l’Associació Barcelona per Síria d’ajuda
al refugiat.
El llibre és una història d’amor i amistat real que narra
la invasió de les Filipines i de la pèrdua de l’idioma,
a més de ser una reflexió poètica sobre el pas del
temps i les forces del destí.
La trama es desdobla en dues històries que es van
alternant. La primera s’inicia l’any 1898, quan el protagonista veu apropar-se a Manila els vaixells de guerra
estatunidencs. Mentre que la segona comença l’any
1998 a Barcelona, pel descendent d’uns hispano-filipins que van abandonar la seva pàtria.
L’autor ha fet un tribut a la llengua espanyola, als poetes filipins, espanyols i llatinoamericans. L’obra compta amb diversos reconeixements, com el premi de
novel·la de l’Ateneo de Sevilla o el premi de novel·la
de l’Ateneo de Valladolid.

Un abogado rebelde,
de John Grisham
Editorial Plaza & Janés
Comentat per Miquel Nadal
i Borràs. Col. 20.379
Llibre de ritme trepidant, redactat en primera persona, sobre un
advocat amb molta experiència
forense criminal, expert en assumptes penals davant de Jurat.
Sebastian Rudd és un advocat
sense ideals i cínic amb el sistema
judicial. Per al protagonista, el sistema de Justícia no
funciona perquè tothom menteix: el client de l’advocat,
la policia, el Fiscal, els testimonis, el Jurat...
L’advocat no relata només un cas, sinó que la narració
s’interromp amb altres casos del mateix protagonista.
Així, doncs, no estem davant d’un ‘gran cas’ sinó d’una
fotografia de la tasca diària de qualsevol advocat, que
diàriament ha de fer i pensar en diversos clients alhora.
Hi ha casos de tota mena: el judici del fals culpable amb
proves policials exagerades, el condemnat al ‘passadís de
la mort’ per haver matat un jutge, el client segrestador,
error policial per assalt armat a una casa amb greus resultats, la demanda civil milionària per danys i perjudicis, etc.
‘Un abogado rebelde’ és divertit, ple de ritme, girs inesperats, suspens i una narrativa que atrapa.
A cara o cruz,
de Xavier Piera
Círculo Rojo Editorial
La novel·la descriu els moments
viscuts per les persones que
intervenen decisivament en un
judici per homicidi. En la defensa d’un cas, els advocats Santi
Serrano i Diego Manzanares
lidiaran amb la fiscal, amb tota
mena de testimonis i perits i
amb els membres del jurat per defensar la innocència
del seu client. És un relat inspirat en un fet real, situat
als ambients de Jerez i Puerto de Santa Maria.
Xavier Piera és advocat exercent, amb bufet a Barcelona i a Puerto de Santa Maria. Després de publicar
el llibre de relats ‘Justos por pecadores’, torna al món
literari amb la seva primera novel·la, ‘A cara o cruz’.

ELENA FABA DE LA ENCARNACIÓN,
PRESIDENTA DEL CERCLE DE DONES DE NEGOCIS I
DIPUTADA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Vaig néixer a Barcelona i tinc una meravellosa filla de 15 anys.
Durant tota la meva vida m’ha acompanyat una frase d’Albert
Einstein: “Si vols que les coses canviïn no facis sempre el mateix”

Text: Virtu Morón

Quina és la finalitat del Cercle
de Dones de Negocis?
Posar a disposició de les dones les eines i recursos
innovadors per consolidar el teixit empresarial liderat
per dones, incrementar la competitivitat de les seves
empreses i per tant, propiciar la creació de riquesa.
Promoure el talent femení, promocionant, visibilitzant
i normalitzant la seva presència al món laboral. No n’hi
ha prou amb arribar a un lloc rellevant, també s’ha de
projectar i visibilitzar. El que no es veu no existeix i
per tant no es desitja, no es compra, no es contracta,
no se segueix...
Fugir d’estereotips i tòpics que no corresponen realment amb les dones. Reivindicar, defensar, divulgar i
promoure la figura de la dona professional i el talent
femení deixant de costat l’hostilitat i desconfiança que
aquesta reivindicació genera en àmbits com l’empresarial, polític, social o econòmic.
Som un col·lectiu innovador, altament competitiu,
creador de riquesa i, per tant, una peça important de
l’engranatge empresarial.
Quins són els sectors que tenen detectats
on les dones ho tenen més difícil per ascendir?
Tots, fins i tot en sectors on la dona per la seva condició de dona té una major predisposició. I és que el
món professional està estructurat segons el model
masculí. Les dones estan perfectament preparades
per ascendir allà on desitgen. El repte ja no és només
aconseguir que les dones ascendeixin a llocs de lideratge, sinó que les organitzacions i empreses creïn
els llocs de lideratge que no obliguin les dones a triar
entre renúncies personals o professionals.
Una de les mesures que ha impulsat per incrementar la presència de les dones en llocs de responsabilitat és el currículum cec. En què consisteix?
Volia que al món professional, econòmic i polític es
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triessin els millors sense preocupar-se d’altres trets
com el gènere, l’edat, l’origen... És a dir, ocultar detalls perquè el que sigui rellevant sigui la formació, la
qualificació i el perfil del candidat que millor s’adapti
a la funció a desenvolupar. Que les capacitats prevalguin sobre els biaixos inconscients de les persones
que realitzen el procés de selecció.
En general, molts candidats són rebutjats en les fases
inicials perquè no es troben entre el grup dominant
de l’organització i en aquesta primera tria perdem un
talent de valor incalculable. Es deixen fora a candidats
amb els coneixements, competències i experiències
requerides per al lloc però que no encaixen per altres
qüestions com podria ser el gènere, l’edat...
Aquest fet és més apressant en els llocs de direcció
i consells d’administració on la preservació de l’statu
quo preval sobre les capacitats.
Aquest dèficit de presència femenina, de talent femení en
llocs de responsabilitat, res té a veure amb el percentatge
de dones que tots els anys finalitzen estudis superiors.
Això vol dir que, una dona amb una
vàlua professional acreditada no en té
prou per accedir a llocs directius o de poder?
Postulem que el Currículum Cec no pot ser una mesura aïllada sinó un compromís ferm per resoldre problemes i no només per pal·liar-ne els símptomes.
Mentre la mecànica de les coses permeti la subjectivitat, en un moment o un altre es produirà la discriminació. Els biaixos inconscients sempre entren en acció si
es permet la subjectivitat. Són els filtres que utilitza el
nostre cervell per ordenar la informació que percebem, i que en aquest cas actuen limitant la capacitat
d’identificar el talent en les persones que no estan
incloses o no s’assemblen al grup dominant. És un
error, ja que la diversitat, és una qüestió estratègica
per a les empreses, l’economia, la política...
El Currículum Cec és un primer pas però exigeix un
canvi de mentalitat que eviti prejudici i estereotips.
Com s’entén que la presència de les dones
al capdavant de les empreses sigui residual
quan a les universitats és sabut que hi
ha més alumnes dones que homes?
El sistema està dissenyat per expulsar les dones del
mercat laboral.

Entrevista a Elena Faba de la Encarnación 49

El món empresarial va ser dissenyat pels i per als
homes i les estructures de les empreses segueixen
patrons masculins. El problema no és que hi hagi falta
de competències i/o capacitats en les dones, cosa
sobradament demostrada en facultats i treballs de tot
el món, sinó que les empreses i els llocs de treball no
estan alineats amb els patrons femenins i ens aboquen a fer renúncies.
Però ara ja no hem d’imitar ni continuar adaptant-nos
a models i estructures empresarials obsoletes, rígides
i masculinitzades. Hem de ser nosaltres mateixes,
cadascuna amb la seva personalitat i competències
pròpies però segures que podem fer que el canvi es
produeixi.
Cal fomentar equips de treball i negocis on es valori la
diversitat cultural, generacional, curricular, de gènere,
cultural i qualsevol aspecte que afavoreixi l’obertura
mental i la innovació. Propagar maneres de treballar
que permetin la conciliació real i fer que la igualtat
sigui un fet integrat amb normalitat en la societat.
Hem de fer quelcom per tal les dones puguin presentar-se als llocs que vulguin sense haver de renunciar a
la seva vida.
De quina manera la llei pot
ajudar a fomentar la igualtat?
Necessitem canvis que responguin més a la realitat
social i econòmica actual.
Ens hem d’adaptar a les aspiracions i necessitats actuals de les persones.
La llei pot incorporar millores a les estructures de funcionament d’una societat que afavoreixin la diversitat,
la presència de la dona.
S’ha de promoure en el marc del diàleg social, per
ser imprescindible la complicitat i convicció de
les empreses, acords que incentivin l’establiment
d’objectius clars de representació de dones en els
càrrecs directius i en els consells d’administració de
les empreses, i que fomentin una cultura de transparència en el procés de selecció de tots els nivells de
contractació.
Encara així, estic convençuda que el canvi real i efectiu requereix múltiples actuacions. És necessari un
marc cultural i laboral amb un nou model econòmic i
productiu.

Seccions
VOLUNTARIAT
ICAB

COL·LABOREM ELS
UNS AMB ELS ALTRES
V o l u n ta r i at 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
Vols ajudar? Necessites ajuda?
Som companys. Sempre a prop teu

Amb la col·laboració de:
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T

ots i totes hem tingut moments a la vida,
personal i/o professional, en què hem
patit un problema. Situacions sobrevingudes, sobtades, que fan que aquella
estabilitat de què gaudíem comenci a

trontollar.

Davant d’aquesta situació, hem de pensar dues
coses: la primera, que la dificultat no serà eterna sinó temporal. La segona, que les adversitats
se superen més fàcilment si comptem amb les
complicitats de la gent que ens envolta. I no hi ha
millor suport que aquell que ens poden donar les
persones del nostre àmbit –en aquest cas professional– i que, potser, han viscut una experiència
semblant.
La nostra professió ens ha fet forts, estem preparats per fer front a qualsevol injustícia, tenim les
eines per capgirar la majoria de contratemps que
ens generi un cas professional. De vegades, però,
creiem que tot allò que hem fet per la societat no
ens mereixem que ens sigui tornat. O simplement,
no hem actuat esperant compensació.
Demanar un cop de mà mai no és fàcil, però de la
mateixa manera que tots i totes estaríem disposats a fer-ho per aquells amb els que ens uneixen
coses, els altres ho poden fer per nosaltres; ho
hem de saber acceptar. Potser és solidaritat, empatia, saber-se posar en la pell de l’altre, però això
és el que fan les persones que formen part d’una
mateixa comunitat.

AVUI PER TU, DEMÀ PER MI
La nostra trajectòria professional com a advocats
i advocades, apassionant i intensa, està o estarà
marcada per daltabaixos. No ens ha d’avergonyir
una derrota, un mal moment, una crisi. Fem pinya,
fem equip; col·laborem els uns amb els altres quan
sigui necessari.
Aquesta és la filosofia del Voluntariat ICAB, un
equip format per companys i companyes del Col·legi que, de manera confidencial, ens posem al servei dels col·legiats i col·legiades que ho necessitin
i dels seus familiars.
Reclamem la col·laboració dels companys per tal
d’identificar situacions en què creiem que podem
actuar. Tots i totes podem donar un cop de mà en
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aquest sentit. Potser algun dia, serem nosaltres
qui requerirem una col·laboració puntual per abordar els nostres problemes.

ESTEM PREPARATS PER FER
ACOMPANYAMENTS A ADVOCATS I ALS SEUS
FAMILIARS, AIXÍ
COM ACOMPANYAR-LOS A
L’HORA DE REALITZAR TRÀMITS
I GESTIONS

Nosaltres estem
preparats, entre altres accions, per fer
acompanyaments a
advocats i advocades, que així ho sollicitin, als cònjuges i
als seus fills, tant al
seu domicili com al
hospital.
Els acompanyaments
es contemplen, així
mateix, en famílies
on ambdós progenitors, o bé en famílies
monoparentals, que
tinguin dificultats
puntuals per complir amb les seves
obligacions professionals.

També podem realitzar, en nom del company o companya
sol·licitant, tràmits
i gestions de tipus
administratiu, amb el document que es consideri
necessari per actuar específicament com a mandatari. Entre altres moltes gestions, podem, buscar
beques o ajuts per als menors quan sigui totalment
necessari.
Així mateix, podem defensar els companys que ho
sol·licitin en aquells conflictes que puguin sorgir i que requereixin la intervenció d’un advocat,
sempre que es tracti d’actuacions no judicials i,
per tant, no incloses en els beneficis de la justícia
gratuïta.
Aquests són algunes de les circumstàncies en què
creiem que podem estar al vostre costat. Voluntaris ICAB buscarà la solució. Contacteu amb nosaltres i estudiarem el vostre cas. Telèfon 93 601 12
12. Ext. 5325
El Voluntariat ICAB treballa conjuntament, i col·labora, amb la Fundació Degà Ignasi de Gispert.

ESCOLLIR NO ÉS UN LUXE:
ELS ADR I L’AVANTATGE
DE LA FLEXIBILITAT
L’autor d’aquest article exposa, tot formulant diverses reflexions, els avantatges
dels sistemes de resolució alternativa de conflictes, apostant pel tret més
transversal a tots ells, com és la flexibilitat del procediment.

Cristian Gual Grau
Col·legiat núm 27.403
i Àrbitre

“L

a primera causa de la servitud
voluntària és el costum”.

Així, abruptament, amb aquesta
traducció —espero que no massa
desencertada— d’una frase memorable del Discurs
sobre la servitud voluntària d’Étienne de la Boëtie, és
com vull començar aquestes línies.
La meva intenció en redactar-les és provocar.
Provocar o, millor, espero, reconfirmar l’interès de
totes les companyes i companys que arribin a llegir-les,
pels anomenats sistemes alternatius de resolució de
disputes. Parteixo del convenciment que la immensa
majoria de lectors (la pràctica totalitat, n’estic convençut)
coneixen bé a què ens referim quan parlem d’aquests
sistemes, referits en conjunt i normalment com sistemes d’ADR, acrònim de l’expressió anglesa “alternative
dispute resolution”.
Hom podria detenir-se ja en aquest primer instant i encetar
un debat respecte de la seva mateixa definició. No és pura
taxonomia; les diferents posicions comporten conseqüències pràctiques notablement diverses. Aquest debat, però,
no és el que ens interessa en aquest moment.

Convinguem, ara i aquí, una aproximació molt bàsica: ADR són tots aquells mecanismes pels quals es
gestionen, de vegades, o es resolen, d’altres, disputes
jurídiques al marge de la jurisdicció ordinària. Totes i tots,
deia, a aquestes alçades sabem a grans trets a què ens
referim quan parlem d’arbitratge o quan parlem de mediació, per mencionar els que segurament són els ADR
més arquetípics.
No tants, però, els tenim tan presents com molts creiem
que caldria a l’hora de redactar contractes. O el que ve a
ser el mateix: a l’hora d’oferir als nostres clients, i valorar
conjuntament amb ells, un ventall més extens d’opcions
per quan les coses —tant de bó que no!—, es torcin.
Aquesta és la motivació bàsica, la interpel·lació, de fet,
d’aquest article: per què no?
Hi ha moltes i molt bones raons per defensar que un
major recurs als ADR és generalment i col·lectivament
desitjable. Cal celebrar, per aquest motiu, les polítiques
i iniciatives que, des de les diverses instàncies de poder
públic, es prenen per fomentar-los i incentivar-los.
És evident que aquests mecanismes poden ajudar a
reduir la càrrega dels Tribunals i contribuir així, indirectament, a una millora en l’administració de justícia.
També ho és que el paper que poden jugar en aquest
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sentit podria ser encara molt més gran i que hi ha molt
recorregut.
Sense desatendre aquestes raons, però, el més
important és que, com repetim amb freqüència els
que utilitzem els ADR o ens hi dediquem de manera
primordial, existeixen arguments afirmatius de pes per
escollir-los. Els ADR, en efecte, contribueixen a una millora generalitzada de la impartició de justícia no només
perquè alleugereixen la tasca dels Tribunals sinó perquè
ofereixen opcions que a la nostra jurisdicció ordinària
no estan disponibles.
Especialització, confidencialitat i celeritat son tres
exemples clars d’aquests avantatges que generalment
es prediquen dels ADR. No tots ells, és ben sabut,
són sempre necessaris ni tots ells apareixen amb la
mateixa intensitat en tots els sistemes. Certament, no
tots tenen el mateix pes depenent de si parlem de mediació o arbitratge o si, dins de l’àmbit d’aquest últim,
ens centrem en l’arbitratge intern o en l’internacional.
Són tots ells, això sí, les característiques que tradicionalment s’han predicat dels ADR i s´han assenyalat
com avantatges generals davant de la jurisdicció.
Alguns, també cal dir-ho, a vegades i en determinats
àmbits, han estat contestats.
D’aquestes característiques o avantatges clàssics n’hi
una més que al meu entendre és la fonamental, que
sí que juga de manera molt més transversal, que sí
comparteixen tots els mecanismes i que, es miri com
es miri, sí que presenta un incontestable atractiu en
contrast amb la jurisdicció ordinària: la flexibilitat.
La flexibilitat entesa com la possibilitat de configurar
lliurement el procediment, que és tant com dir la possibilitat d’escollir una part importantíssima i determinant de les regles del joc que orientaran la gestió i, en
els procediments adversarials, resolució del conflicte.
Aquest aspecte, el de l’amplíssima llibertat de configuració del procediment, només sotmesa a les limitacions
derivades dels principi d’igualtat, audiència i contradicció, al nucli dur i (és temptador dir “obvi”) de tota
confrontació jurídica civilitzada, constitueix l’atractiu
principal dels ADR. La mateixa flexibilitat que, posteriorment, un cop escollides, determinades i dissenyades les regles del joc en cada cas, ha de constituir un
dels arguments fonamentals per oposar-se, precisament, a modificacions unilaterals.
Clàssic com és, en el millor sentit de la paraula, no
ha perdut mai vigència. És un terme, però, que torna
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a guanyar presència i a reivindicar-se amb força als
cercles més especialitzats, en part com a reacció a
un altre debat, aquest potser sí més propi de l’àmbit
específic de l’arbitratge internacional, sobre el potencial excés de reglamentació i uniformització derivat
de la cada com més
nombrosa aparició de
UN INCONTESdirectrius. La reivindicació o, si es prefereix,
TABLE ATRACel retret que es fa
TIU ÉS LA FLEXIals operadors és que
a vegades s’obliden
BILITAT ENTESA
d’aquesta llibertat de
COM LA POSSIBI- la que disposen per
definició. I aquesta,
LITAT DE CONcom qualsevol llibertat,
FIGURAR LLIUexisteix en tant que
s’exercita.
REMENT (...) I

D’ESCOLLIR UNA
PART IMPORTANTÍSSIMA I DETERMINANT DE LES
REGLES DEL JOC

Ben mirat, qui, podent
fer-ho, no prefereix
escollir la forma de
presentació de les
al·legacions, el nombre
de torns d’al·legació,
el seu ordre, la seva
extensió o format?
Qui, podent fer-ho,
no prefereix establir
mecanismes d’accés
a fonts de prova, tant
reclamats en molts
àmbits de la litigació judicial, o modes de pràctica
de declaració de testimonis, o selecció, elaboració o
discussió sobre el contingut de dictàmens pericials?
Per què, a fi de comptes, claudicar pel sol fet de ni tan
sols plantejar-s’ho de l’enorme diversitat d’opcions que
caben dintre dels límits dels principis d’igualtat, audiència i contradicció? El valor afegit que un bon disseny i
adaptació del procediment a cada cas concret pot aportar és, creiem de manera ferma, exponencial.
De fet, aquest és també l’element més determinant
a l’hora d’avaluar el ventall d’opcions de què parlàvem
més amunt. A l’hora de regular una determinada relació
jurídica, i confrontats amb una hipotètica (no desitjada,
si, però molts cops inexorable) situació de crisi, quines
són les disputes previsibles?
I, sobre tot, aporta valor a la tramitació d’aquestes
disputes el fet de poder configurar-ne el procediment
de resolució? Si la resposta és afirmativa, els ADR són
clarament la opció a triar.

CONCEPTES ESSENCIALS DE LA
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
Us presentem una àmplia i didàctica exposició de la tipologia de faltes
deontològiques previstes en la normativa aplicable, així com aspectes cabdals que
poden afectar al procediment com són la competència, la prescripció o la caducitat.

Joaquim de Miquel i Sagnier
Col·legiat núm. 12.855

D

efinim la deontologia com el conjunt de
normes jurídiques que regulen la relació
de l’advocat i qualsevol altre operador
jurídic (persones físiques o jurídiques amb
les que s’estableixi una relació derivada
de l’activitat professional) amb els seus clients, amb
els seus companys de professió, amb els tribunals on
exerceixen i amb el seu Col·legi.
La norma bàsica de regulació pels advocats catalans
es la Normativa de l’Advocacia Catalana (Llei 7/2006 de
31 de maig, del Parlament de Catalunya, de Col·legis
Professionals), i són d’aplicació subsidiària les normes
estatals i europees (Estatuto general de la Abogacía Española, Código Deontológico de la Abogacía Española,
Código Deontológico de la Abogacía Europea).
Són infraccions professionals molt greus l’exercici de
la professió sense tenir el títol professional habilitant,
la condemna per delictes dolosos que es cometin
en l’exercici de la professió, l’exercici vulnerant una
resolució ferma d’inhabilitació, la vulneració del deure
de secret professional, i l’incompliment dels deures
professionals tipificats en la normativa catalana quan
en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei o per a tercers.
Són infraccions professionals greus incomplir el respecte a la confidencialitat dels tractes entre advocats,

l’aportació de comunicacions entre lletrats
a un procediment
judicial, demanar la
citació d’un advocat
com a testimoni en
raó de la seva actuació
professional, acceptar
encàrrecs professionals contra qui hagi
estat client seu, la
realització d’un acte
de publicitat il·lícita,
la incompareixença
injustificada a qualsevol diligència judicial,
aconsellar al client
no abonar els honoraris del seu antic
advocat, no respectar
un conveni celebrat
entre advocats, el
defensar interessos
contraposats, l’actuació negligent o mala
praxi professional en
la direcció de l’assumpte, el no haver dut a terme l’encàrrec professional, acceptar un encàrrec professional
que produeixi greu conflicte d’interessos o perill per

LA COMPETÈNCIA TERRITORIAL DE L’ICAB
S’ESTÉN A TOTES
LES ACTUACIONS
DUTES A TERME
PER UN ADVOCAT EN SEU
DEL TERRITORI
PROPI DE L’ICAB,
AMB INDEPENDÈNCIA DEL
COL·LEGI ON ES
TROBA DONAT
D’ALTA
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a la independència professional, retenir documentació lliurada pel client, no fer la corresponent liquidació
d’honoraris professionals, compensar amb fons del
client honoraris meritats, i en general qualsevol altra
infracció quan afecti els aspectes essencials de la relació entre advocats i clients i entre advocats.
També són faltes greus l’incompliment de l’obligació col·legial de comunicar els supòsits d’intrusisme
professional, l’incompliment del deure d’assegurança, i els actes que tinguin la consideració
de competència deslleial, la captació deslleial de
clients, i les actuacions professionals que vulnerin
els principis constitucionals i internacionals d’igualtat i de no discriminació.
Són infraccions professionals lleus la vulneració de
qualsevol norma que reguli l’activitat professional,
sempre que no constitueixi una infracció greu o molt
greu, sempre que sigui lleu la lesió o el perjudici
produït.
També ho són no demanar la vènia, l’ofensa o desconsideració cap a un/a company/a o cap a la part contraria, abusar de la circumstància de ser l’únic advocat
intervinent, no notificar prèviament a la junta de govern la interposició d’una acció civil o penal contra un
altre advocat per causes derivades de l’exercici de la
professió, no atendre les comunicacions d’un company, condicionar la vènia al pagament d’honoraris, o
la desconsideració cap als òrgans judicials.
D’altre banda el NAC regula també les infraccions
col·legials que afecten la relació de l’advocat amb el
col·legi professional i amb altres advocats en l’àmbit
del funcionament orgànic del col·legi, que poden ser
molt greus, greus i lleus.
La competència territorial de l’ICAB s’estén a totes
les actuacions dutes a terme per un Advocat en seu
del territori propi de l’ICAB, amb independència del
col·legi on es troba donat d’alta.
Els expedients disciplinaris poden iniciar-se per
queixes tant d’altres lletrats com de qualsevol ciutadà
que tingui un interès directe, per queixes de l’Administració de Justícia i/o organismes públics, o d’ofici.
Hi ha un tràmit previ d’admissió de les queixes, que
permet l’arxiu motivat directe, si els fets no constitueixen infracció deontològica, o no es dirigeix la
queixa contra Lletrat conegut, o també la inhibició de
l’ICAB en ser competent un altre Col·legi.
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Si l’expedient tira endavant s’obriran diligències informatives, donant trasllat al Lletrat queixat de la queixa i
dels documents. Si es detecta que sobre els mateixos
fets hi ha una tramitació jurisdiccional penal, s’acordarà la suspensió de la tramitació.
Les diligències informatives finalitzaran per arxiu o per
acord d’inici de procediment disciplinari, que un cop
consumida la fase d’al·legacions i prova, finalitza amb
la proposta de arxiu
o de sanció, que es
ELS EXPEDIENTS
resoldrà per la Junta
de Govern.
DISCIPLINARIS

PODEN INICIAR-SE PER QUEIXES TANT D’ALTRES LLETRATS
COM DE QUALSEVOL CIUTADÀ
QUE TINGUI UN
INTERÈS DIRECTE, PER QUEIXES
DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I/O ORGANISMES PÚBLICS,
O D’OFICI

La Junta de Govern
acordarà, en els supòsits d’infraccions
greus i molt greus, la
inhabilitació professional, sempre que
la infracció suposi
afectació dels interessos generals de la
professió o descrèdit
de la mateixa, o que
existeixi reincidència o reiteració en la
conducta, o que la
infracció revesteixi
una especial gravetat
en funció de criteris
objectius o en funció
de criteris subjectius
referents al supòsit
concret.

Cas de no concurrència
dels factors anteriors,
s’imposarà una sanció econòmica de multa de 1.001,00.-E
fins a 5.000,00.-€, per a les faltes greus o de 5.001,00.-€
fins a 50.000,00.-€ per a les faltes molt greus.
En el cas de faltes lleus, es considerarà com a primera
opció la imposició d’una sanció econòmica de multa
fins a 1.000,00.-€, amb un mínim de 300€. En situacions d’incompliments de molt escassa rellevància,
hi haurà amonestació per escrit i una multa inferior a
aquesta xifra.
Les infraccions greus prescriuen als tres anys, en dos
anys les greus, i un any les lleus. L’expedient disciplinari caducarà pel transcurs de sis mesos des de el
seu inici sense resolució.

EXTRADICIÓ, ORDRE EUROPEA
DE DETENCIÓ, ASIL, APATRIDIA,
REFUGI I EXILI: ACLARINT CONCEPTES
L’autor d’aquest article fa un succinta relació de conceptes darrerament
molt utilitzats als diferents mitjans de comunicació, tot establint els
elements jurídiques que els diferencien els uns dels altres.

Eduard Sagarra Trias
Col·legiat núm. 8.558

En aquests últims tres mesos, la ciutadania del país
està rebent cursos accelerats de conceptes com Dret
d’asil , condició de refugiat, Dret processal penal, Dret
Internacional, Procediment d’extradició i també avui
es suma el concepte d’ Ordre Europea de detenció
(OEDE)...
Aquests improvisats cursos són impartits per polítics,
periodistes, tertulians i algun “jurista aficionat sense
títol”, sembren gran confusió, pel seu manifest desconeixement sobre la matèria. El camp de la seva errònia
pedagogia, són les seves personals opinions sobre
un valuós instrument de cooperació judicial en l’àmbit
territorial de l’ Unió Europea, com és l’Ordre Europea
de Detenció (OEDE). Concretament, les opinions s’han
generat en relació a l’Ordre cursada per l’Audiència Nacional als Tribunals del Regne de Bèlgica contra el Molt
Honorable President de la Generalitat Sr Puigdemont i
quatre ExConsellers. Ordre que va ser renunciada posteriorment pel Tribunal Suprem al desembre de 2017.
Instada de nou pel Fiscal General de l’Estat espanyol,
però que no va ser admesa, aquesta vegada, pel Tribunal Suprem, al gener 2018,
Intentarem aclarir els límits de les figures jurídiques
dels estatus i procediments barrejats, doncs, encara
que puguin semblar afins, en realitat defineixen situacions molt diferents en els quals es pot trobar una persona que es trobi fora del territori d’un Estat quan es

veu perseguida per l’autoritat política o per la jurisdicció
d’un altre Estat o simplement quan fuig d’un determinat Estat(OEDE).
Una deficient delimitació d’aquelles figures o instruments crea gran confusió, doncs es barregen amb
status personals de l’individu, que gens tenen a veure
amb la institució de l’extradició, ni amb la cooperació
judicial internacional, ni, àdhuc menys, amb l’Ordre
Europea de Detenció. Aquests últims són instruments
eficaços de cooperació judicial internacional i summament útils per a Jutges i Tribunals. Tant més útils i
eficaços quan no deuen que passar per la via política o
diplomàtica com és el cas de la OEDE.
Aquests status o situacions és on se situen i hem de
situar als refugiats, desplaçats, asilats, exiliats o beneficiaris de protecció internacional, inclosos els apàtrides.
Ens semblen indispensables aquests aclariments
conceptuals en l’era de la “postverdad” i de les falses
notícies o “fake news”. Desgraciadament veiem com
davant una mala qualificació s’utilitzen polítiques o instruments erronis que generen disfuncions jurídiques,
aplicacions legals errònies i un fracàs de l’instrument
utilitzat o a causa d’una inadequada aplicació de la
norma .El resultat, en el camp internacional i davant
l’opinió pública europea, és de molt difícil esmena. A
les proves recents em remeto!
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Els traços característics de cada figura jurídica i del status resultant dels subjectes implicats són:
REFUGIAT: Situació de l’individu que sol·licita protecció
i empara en un determinat Estat del que no és nacional, quan és perseguit en un altre país, per les seves
opinions polítiques, credo, raça, religió tendència sexual
o origen nacional i la vida del qual o integritat física es
troba en perill al país d’origen o en el de residència en
el que fos perseguit. Es funda en l’aplicació del Dret
Humanitari i és una protecció de caràcter internacional,
encara que avui -afortunadament- també figura reconegut en els ordenaments interns. Queden exclosos de
la protecció que es concedeix i de l’estatut de refugiat,
els qui realitzin actes de terrorisme o formin part d’organitzacions terroristes.
Un exemple actual són aquells que fugen de les guerres, nacionals de Síria, l’Iraq, Afganistan, Somàlia, Mali
i un llarg etc. Són persones arribades massivament, per
terra i mar a la Unió Europea des de 2015, el flux de la
qual segueix sent diari.
Refugiat és un concepte que s’utilitza de forma genèrica encara que inicialment aquestes persones no tinguin
un “status legal de refugiat o asilat” al país on haguessin arribat o obtinguin – segons la legislació del país
– la residència legal com a immigrants. Jurídicament
és l’estatus d’aquell subjecte al que se li ha concedit
l’estatus de refugiat sobre la base de la Llei. Els refugiats no són immigrants econòmics però poden arribar
a ser-ho.
La legislació que els és aplicable neix inicialment del
Dret Internacional dels Drets Humans i especialment
figura en el Conveni de Ginebra de 1951 sobre Refugiats i en el Protocol de Nova York de 1967. També es
regula i protegeix per normes de dret intern que són
tributàries de les obligacions contretes pels Estat en
Tractats o altres acords bilaterals o multilaterals en els
quals sigui part.
ASILAT: S’utilitza el terme per designar a aquelles
persones que són o pretenen acollir-se al status de
refugiat però la figura del qual es caracteritza específicament quan la seva persecució és deguda a raons de
caràcter polític o delictes considerats- genèricamentcom a delictes polítics. L’asil pot ser de tres classes:
i) Asil territorial que és la que estan sol·licitant els qui
fugen de les guerres o règims dictatorials en arribar
al territori d’un Estat europeu o no. ii) Asil diplomàtic,
quan se sol·licita a la seu d’una ambaixada: així va suc-

Actualitat 57

ceir a Espanya, en moltes ambaixades, durant la guerra
civil. Més recentment un exemple és l’asil sol·licitat pel
Sr Assange en l’ambaixada d’Equador a Londres iii) Asil
neutral que es concedeix, col·lectivament, en un estat
“neutral en un conflicte” als exèrcits o tropes vençudes
o que fugen d’una situació bèl·lica. S’exclou del dret
d’asil els actes i delictes de terrorisme, genocidi, crims
de guerra i contra el
dret de gents La font
UNA DEFICIENT
jurídica de la norma
és Interna (a Espanya
DELIMITACIÓ
Llei d’Asil 12/2009), i
D’AQUELLES FItambé el Tractat de la
Unió Europea, Carta de
GURES O INSDrets Fonamentals de
TRUMENTS CREA la Union, i de tots els
Tractats internacionals
GRAN CONFUsobre asil, o reguladors
SIÓ, DONCS ES
del dret humanitari en
BARREGEN AMB
els conflictes armats.

STATUS PERSONALS DE L’INDIVIDU, QUE GENS
TENEN A VEURE
AMB LA INSTITUCIÓ DE L’EXTRADICIÓ, NI AMB
LA COOPERACIÓ
JUDICIAL INTERNACIONAL, NI,
ÀDHUC MENYS,
AMB L’ORDRE
EUROPEA DE
DETENCIÓ

DESPLAÇAT: És un
terme que designa una
situació “de fet” de
moviments col·lectius
de població que, sense
sortir de les seves
fronteres, es desplacen dins del territori
de l’estat sense saber,
amb certesa, quins
són els seus perseguidors ni el perquè
de la persecució. És
simplement la por a un
perill desconegut però
real. Exemples vius els
veiem a Síria, el Congo
Ucraïna, Xat, i un
penós etc. de guerres
civils i desastres naturals. Normalment els
qui els protegeixen són Organitzacions Humanitàries
no governamentals, ACNUR, o Agències internacionals.
Els altres Estats no intervenen directament al territori
estranger ja que podria ser considerat un acte hostil
d’ingerència en els assumptes interns d’un altre estat
que és subjecte de Dret Internacional.
EXILAT: És la situació en què es troba una persona que
té la nacionalitat d’un determinat país però que, forçada
o voluntàriament, es troba fora de l’estat del que és
nacional per raons polítiques, o derivades de règims
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dictatorials i de guerres civils. Per raó d’això no poden
o no vol tornar. No és un status jurídic internacional.
L’individu té un temor fundat al fet que si torna podria
estar en perill la seva integritat o limitats els seus drets
fonamentals. No té per què tenir la condició d’asilat ni
refugiat al país de residència. Pau Casals es va exiliar
voluntàriament i no va tornar a Espanya durant el règim
del General Franco.
APÀTRIDA: Si bé en múltiples ocasions l’opinió pública
i fins i tot la legislació l’aparella amb la figura de l’asilat
i amb el status de refugiat no tenen res que veure. Tots
ells tenen un status de “estrangeria desfavorida”. Són
aquells que els qui per diferents raons polítiques, jurídiques o derivades de conflictes de lleis, estan mancats
de nacionalitat d’un determinat país o perden la que
tenien. Els apàtrides són sempre estrangers a qualsevol país. Els ordenaments Interns i els Tractats Internacionals els concedeixen una especial protecció basada
en la protecció a la persona, a la seva dignitat i drets
inalienables, malgrat mancar de nacionalitat.
EXTRADICIO: És un instrument de cooperació judicial entre Estats per col·laborar en la cerca , detenció
i lliurament de persones reclamades per la jurisdicció
penal d’un Estat, per la comissió de delictes i accions
de caràcter penal, prèviament tipificats i reconeguts
com a tals en els ordenaments i jurisdiccions concurrents. És a dir ha de donar-se la denominada “doble
incriminació” del tipus penal en ambdues jurisdiccions.
Amb això s’evita que un delicte perseguit per un estat
com un delicte “comú” sigui en realitat un delicte de
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caràcter polític. En els règims totalitaris o dictatorials
estranyament un acte en defensa dels drets i llibertats
públiques es considera com a polític. En els seus ordenaments no existeixen els delictes polítics i sempre es
consideren comuns per poder així sol·licitar la cooperació judicial en la detenció i lliurament del reclamat. És
molt freqüent que així es qualifiquin quan el subjecte
defensa la llibertat de pensament, defensa de la democràcia, drets polítics o de qualsevol de les llibertats
i drets protegits per la Declaració Universal dels Drets
Humans o altres tractats internacionals.
A Espanya l’extradició passiva està prevista en el art
13.3 de la Constitució 1978; l’extradició en els seus dos
vessants (passiva i activa) s’ha regulat a Espanya per la
Llei de 1985 i figura en tractats internacionals bilaterals
o multilaterals i en les lleis processals vigents.
ORDRE DE DETENCIO EUROPEA: És un instrument
de cooperació entre òrgans judicials en l’àmbit de la
Unió Europea. La Unió Europea és, després de la conferència de Tempere un espai de Llibertat, Seguretat i
Justícia. Perquè aquesta afirmació sigui una realitat i
després de la signatura del Tractat de Amsterdam (que
modificà el Tractat de la Unió) es crea, pels Estats
signataris, la Decisió Marc de 13 juny de 2002 la figura de l’Ordre europea de detenció (OEDE).En l’Acord
marc es regulen els procediments de cerca, captura
i lliurament de presumptes delinqüents o de penats
entre els Estats membres de la Unió. La frontera territorial no ha de ser un obstacle per a l’efectivitat de la
Justícia dins l’ Unió.
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L’Ordre de detenció Europea consisteix en la resolució d’un
Jutjat o Tribunal d’un estat membre en la qual se sol·licita a
un altre jutjat o Jurisdicció d’un altre o altres Estats, membres de la Unió, la cooperació en la cerca, captura detenció
i lliurament d’una persona buscada per a l’exercici d’accions
penals o per a l’execució d’una pena o d’una mesura de seguretat privatives de llibertat”. (Art 1)
La OEDE es regeix per unes regles específiques que han
de complir tots els òrgans judicials intervinents. El principi
fonamental és la “confiança judicial mútua “que significa el
reconeixement i confiança recíproca entre l’autoritat judicial
sol·licitant i la requerida o que li demana cooperació. També
es basa en el principi de reciprocitat entre jurisdiccions o en
la reciprocitat negativa o “retorsió”. Aquestes són les causes
que qualsevol sol·licitud o Ordre no degui passar, inicialment,
pel filtre de “la doble incriminació “dels ordenaments del
Jutge reclamant i del Jutge reclamat. La doble incriminació
no ha d’examinar-se si el delicte és un dels 32 tipificats que
figuren en el art 2 de l’Acord marc de 2002. Són delictes
que tenen especial gravetat en els Ordenaments dels 28
Estats membres de l’Unió. Entre uns altres: els delictes de
terrorisme, explotació sexual, tràfic d’armes, corrupció, frau,
blanqueig, violació, sabotatge, racisme o xenofòbia etc. No

figuren, entre ells, ni els delictes polítics ni militars, ni tampoc
el de sedició ni rebel·lió tipificats, per exemple, en alguns
codis penals com és a Espanya.
El procediment està taxat. Deu concedir-se la prèvia audiència
de l’interessat i pot durar fins a un màxim 60 dies prorrogables
per 30 dies. Com qualsevol decisió judicial – en un Estat de
dret- podrà ser recorreguda davant el Tribunal superior. No cap
durant la seva tramitació cap intervenció diplomàtica ni política
ni de les institucions comunitàries. Es regeix per tant per la premissa democràtica de l’estricta “Separació de poders”
L’ordre de detenció i la Decisió marc “deu respectar els drets
fonamentals, llibertats públiques i els principis jurídics fonamentals comuns als Estats Membres consagrats en l’article 6
del Tractat de la Unió Europea i en les llibertats previstes en la
legislació de la Unió. (Art 1.3 de l’Ordre)
Espero que aquesta succinta descripció amb finalitats pedagògiques d’aquests status i procediments de cooperació
judicial penal entre estats, pugui servir per aclarir conceptes
jurídics al·legats o definits diàriament, amb una certa frivolitat
i ignorància, i que en gens ajuden a la vida de societat espanyola i europea en 2018.

EXPERIÈNCIA - COMPROMÍS- QUALITAT

SERVEIS INCLOSOS PER
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
• Neteja dental anual
• Visites Odontològiques
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI

Muntaner 239, 08021 Barcelona

T. 93 200 93 39
Indústria 7, 08037 Barcelona

T. 93 458 46 11

info@mirave.es
www.mirave.es

ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA.
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.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

JO TAMBÉ VULL SER MARE.
UN CONJUNT DE PROPOSTES DEL GAJ
Achieving gender equality requires the
engagement of women and men, girls and
boys. It is everyone’s responsibility.
Ban Ki-moon

Maria Aventín
Col·legiada núm. 35.885
Presidenta del GAJ

Oriol Espar
Col·legiat núm. 30.816
Vocal del GAJ

EL DEBAT I COM ABORDAR-LO:
LAISSEZ FAIRE VS REGULACIÓ
El projecte que des del Grup de l’Advocacia Jove hem
batejat com a “Jo també vull ser mare” persegueix
promoure accions que facilitin la conciliació laboral i familiar i la igualtat entre homes i dones, una assignatura
pendent de la nostra societat i dels advocats, tot i els
nombrosos avenços efectuats en aquest terreny que
només deixen lloc a l’optimisme de cara al futur.
Abans de començar, ens hem de fer la següent pregunta: què es millor, deixar que paulatinament la dona vagi
ocupant el lloc que li correspon al mercat, pels seus
mèrits propis, o bé regular determinades situacions
partint de la base que, per si soles, és complicat que es
solucionin? Aquesta dicotomia es resumeix, de forma
molt bàsica, en dues corrents:

DESREGULACIÓ
El Nobel d’economia Milton Friedman argumentava que
les polítiques “equal pay for equal work” (paga igual per
a treballs iguals) restaven efectivitat a l’atractiu laboral
dels seus beneficiaris, com el col·lectiu femení. Seguint
l’exemple, una advocada perdria la oportunitat d’oferir
els seus serveis iguals als d’un altre advocat per un
preu menor, cosa que li restaria competitivitat al mercat laboral on cadascú és lliure de negociar el salari que
cregui convenient), no podent accedir a ofertes millors.
L’exemple anterior ens serveix per il·lustrar l’argument
que hi ha darrera la tesi més extrema de les corrents
lliberals o d’intervenció mínima. No obstant això, hi ha
un motiu addicional en favor d’aquestes tesis com és
el fet incontrovertible que les dones han assolit al món
laboral en els darrers anys gràcies únicament als seus
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mèrits propis, demostrant en masses ocasions un nivell d’excel·lència igual o superior al dels homes.

REGULACIÓ
En contraposició a les anteriors tesis, la història avala
la necessitat, en moltes ocasions, d’implementar
reformes normatives amb la finalitat d’establir unes
condicions de partida iguals per a ambdós sexes o, dit
d’una manera més planera, de “anivellar la balança”. El
darrer Nobel d’economia Richard Thaler, especialitzat
en el camp de l’economia conductual, suggereix que
els petits incentius poden provocar que les persones
prenguin determinades decisions, el que bateja com a
“nudge” (una petita empenta).
A la dècada del 1840 Concepció Arenal esdevenia la primera dona en accedir a la Facultat de Dret, només com a
oient i amb diverses cauteles, buit legal i molta polèmica.
No seria fins el 1925 que María Ascensión Chirivella es
convertiria en la primera dona a inscriure’s a un Col·legi
d’Advocats (el de València). Entre d’altres obstacles, cap
d’elles va poder disposar de plena autonomia patrimonial
perquè l’administració dels bens de guanys va restar en
mans del marit fins la reforma del Codi Civil de 1981, que
podríem arribar a definir com una petita empenta.
Sembla necessari, doncs, trobar un equilibri entre ambdues postures.

ALGUNES DADES D’INTERÈS
SOBRE L’ASSUMPTE
Recentment, la Fundación Abogacía Española i Metroscopia han conclòs la primera Enquesta sobre la Igualtat
de Gènere a la Justícia, realitzada a 2.000 advocats.
Encara que es tracta d’un estudi d’opinió, els resultats
fan pensar que queda molta feina per endavant ja que,
entre d’altres punts, el 77% de les dones avala la existència del sostre de vidre i el mateix percentatge considera que no tenir fills ni familiars al càrrec és important
per aconseguir l’èxit professional.
En canvi, els homes enquestats tenen una percepció
diferent (com a exemple, una clara majoria del 63%
considera, per exemple, que no hi ha diferències de
gènere per accedir al mercat laboral), un biaix que no
deixa de cridar l’atenció sobre la percepció allunyada
que una part té de l’altra. Però el punt intermedi entre
la opinió dels homes i les dones convida a concloure
que la situació de la dona és menys favorable.

Grup de l’Advocacia Jove 61

No deu ser casualitat que ningú hagi vist encara una
candidata a Presidenta d’Espanya o una Cap d’Estat
(recordem l’article 57.1 de la Constitució Espanyola)
i, posant el focus en
el món jurídic, una
VOLEM
Presidenta del Tribunal
Suprem (i del CGPJ).
INAUGURAR
Com a dada que conUNA SÈRIE
vida a l’optimisme, sí
hem vist una MinisD’ARTICLES
tra de Justícia, una
SOBRE TEMES
Presidenta del Tribunal
Constitucional i moltes
COM LA
Deganes de Col·legis
NECESSÀRIA
d’Advocats i Procuradors.
REFORMA

DE LES LLEIS
PROCESSALS PER
CONCILIAR LA
VIDA LABORAL
I FAMILIAR,
LA BRETXA
SALARIAL ALS
DESPATXOS O
L’ANOMENAT
“SOSTRE DE
VIDRE” (...)

Les societats que no
fomenten la igualtat entre els seus
membres ni el lliure
desenvolupament de la
família estan condemnades a l’estancament
o, en el pitjor dels
casos, al fracàs. La
Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per
a la igualtat efectiva
de dones i homes ha
estat una fita transcendental en el camí cap
a la igualtat de gènere,
però queden reformes
per realitzar.

LA PROPOSTA DEL GAJ
Queden reformes per dur a terme que requeriran un
equilibri entre coratge i mesura, entre un enfoc més
normativista i un de liberal, acompanyats d’una bona
tècnica legislativa que permeti als juristes operar amb
seguretat.
Amb aquesta intenció volem inaugurar una sèrie d’articles sobre temes com la necessària reforma de les
lleis processals per conciliar la vida laboral i familiar, la
bretxa salarial als despatxos o l’anomenat “sostre de
vidre”, el límit invisible que impedeix l’ascens professional de la dona, que es publicaran en els propers
exemplars de Mon Jurídic i que esperem omplin les
vostres expectatives.

ENTRE NOSALTRES

LA MEDIACIÓ
I LA RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES
A L’ESPORT
Jordi Casajoana Feliu
Col·legiat núm 27.855 i Mediador
Xavier Pastor
Politòleg i Mediador
Cada vegada són més les persones que resolen els conflictes familiars i civils a través de la mediació. Malgrat no
és un procediment molt utilitzat a l’esport, la mediació va
trobant el seu lloc.
En les darreres dècades, l’esport s’ha modernitzat: millors
instal·lacions, sistemes de joc, eines i equipaments per
entrenar, instruments de preparació dels esportistes i dels
àrbitres. Tanmateix, resten aspectes importants del funcionament que creen conflictes i, el que és més fonamental,
no ajuden a gestionar-los satisfactòriament en els clubs,
predisposant a l’aparició de la violència, especialment en
els camps de joc.
Paral·lelament, l’esport ocupa un espai central en la societat, com activitat física i de salut, i també de diversió i
d’espectacle. Penseu en el nombre de persones que es
concentren en les instal·lacions esportives per practicar esport o com aficionats i espectadors els caps de setmana. I
que dir del seguiment informatiu que en fan els mitjans de
comunicació i el poder de les televisions.
I és que l’activitat esportiva ocupa cada vegada més temps
dels infants i joves, i també dels pares i mares. Pares i
mares que amb les millors de les intencions apunten als
seus fills i filles perquè facin esport. Pares i mares que
molt sovint, juntament amb els entrenadors, pressionen als
infants per aconseguir la victòria. Pares i mares que enfront
de la derrota, perden els nervis, insulten als àrbitres i jugadors, i es discuteixen amb l’afició contrària.

La diputada Núria Flaquer i Jordi Casajoana durant la inauguració de
les Jornades de mediació esportiva organitzades per la comissió de
mediació amb la col·laboració de la UOC i la UdG.

I què dir de les aficions d’equips professionals que actuen
de manera agressiva: mofant-se dels jugadors, insultant
l’àrbitre i a les altres aficions, fet que provoca discussions i
baralles, apunyalaments i fins i tot morts.
Se’ns dubte els efectes d’aquests conflictes descrits tenen
un impacte tant directe en la societat que fan necessari
la incorporació en els clubs esportius de nous sistemes
de gestió de conflictes. Sistemes per reduir la violència,
resoldre els conflictes i prevenir la seva aparició, des del
clubs i amb la incorporació de professionals de la mediació
externs quan aquests siguin necessaris.
El treball en mediació esportiva que hem efectuat amb els
clubs durant aquests anys evidencia una ràpida resposta
i una reducció eficaç dels conflictes, gràcies a l’anàlisi de
conflictivitat per part del club com en el seu entorn i de la
incorporació de sistemes de gestió.
Per tal que molts dels clubs esportius facin aquesta aposta,
cal que, primer, els professionals de l’esport coneguin en
què consisteix la mediació i les formules de la Resolució
de conflictes, les seves característiques i els avantatges;
segon, conèixer les experiències realitzades en aquest sentit, i comparant-les amb d’altres en les què es facin servir
procediments com l’arbitratge.
Aquests són els objectius de les Jornades de mediació
esportiva organitzades per la comissió de Mediació de
l’ICAB amb col·laboració de la UOC i la UdG de forma ininterrompuda des del 2016 i que s’han convertit en pioneres
a l’Estat i un segell d’intercanvi de coneixements entre els
professionals de la gestió de conflictes en l’esport.

ENTRE NOSALTRES

ASPECTES LEGALS
DERIVATS DE LA
PROTECCIÓ DELS
TAURONS
Anna Mula
Col·legiada núm. 22.455
i vocal CPDA
El dia 9 de gener es va celebrar a la 8 planta de la seu
de l’ICAB, amb un gran èxit d’assistència i participació,
la Conferència sobre els “Aspectes legals derivats de la
protecció dels taurons i les espècies amenaçades del
conveni CITES”, co-organitzada per la Comissió de Cultura i la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals.
Les ponències van anar a càrrec de l’oceanòloga Gador
Muntaner i l’advocada, vocal de la CPDA, Anna Mulà,
les quals van exposar des d’un punt de vista científic i
legal, quina és la situació dels taurons i d’altres espècies
amenaçades i les vies de solució per protegir aquests
animals. Va quedar clar que els taurons, lluny de la imatge
“d’assassins” que ens han mostrat les pel·lícules, son
animals increïbles que porten en el nostre planeta més
de 400 milions d’anys i que a causa del ésser humà, amb
la pesca accidental, la contaminació dels oceans i el cruel
mercat de l’aleta de tauró (finning o aleteig), els està fent
desaparèixer. Durant la conferència es va donar ressò del
gran pas que finalment va donar la Unió Europea, desprès
d’una intensa i llarga lluita de les entitats conservacionistes i de protecció dels animals, amb l’aprovació del Reglament (UE) nº 505/2013, sobre el tallament de les aletes
de tauró en vaixells, que obliga a desembarcar els cossos
dels taurons amb les aletes adherides.
També es van abordar altres aspectes de la Convenció
sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades
de Fauna i Flora Silvestres (CITES), un acord internacional de 1975 que té per finalitat vetllar perquè el comerç
internacional d’espècies d’animals i plantes no constitueixi una amenaça per a la seva supervivència, essent

el primer conveni internacional que va incorporar de
forma expressa en el seu text fundacional la matèria
del benestar animal. En aquest sentit, cal recordar que
amb una perspectiva integral, a més de la conservació
de les espècies, la finalitat de la qual es dirigeix a evitar
la seva extinció, s’ha de considerar la protecció dels animals com a éssers físics individualitzats i que senten, la
finalitat de la qual es dirigeix a evitar el seu patiment. El
espècimens (animals vius o morts i les seves parts) que
són objecte de comerç internacional a CITES és molt variada i inclou la medicina tradicional, el mercat d’animals
de companyia, l’experimentació científica, la indústria
química i farmacèutica, els trofeus de caça (incloent la
“caça enllaunada” (Canned Hunting), productes per a la
decoració i l’ornamentació, peces de vestir i pelleteria,
carn silvestre (bushmeat), alimentació (de subsistència,
cultural o de luxe), manteniment en parcs zoològics,
aquaris i circs, cria en captivitat i (re) introducció en el
medi silvestre. Sortosament, i seguint la tendència de
creixent sensibilitat mundial, la matèria de la protecció
dels animals ha generat en el si dels organismes de
CITES una extraordinària atenció durant els últims anys,
el que fa pronosticar un futur tendent a concedir una importància creixent al benestar i la protecció dels animals
en la conservació i comerç d’espècies amenaçades.

ENTRE NOSALTRES

TROBADES DE
BARCELONA
MEMORIAL
JACQUES HENRY
2018
Juan Núñez
Col·legiat núm. 11.687

Secrets comercials: Protecció i Exigibilitat
El passat 23 de febrer van tenir lloc a l’ICAB, amb la
col.laboració de la Federació dels Col.legis d’Advocats
d’Europa (FBE), les Trobades de Barcelona, Memorial
Jacques Henry, que se celebren anualment amb ocasió
de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
El tema de les Trobades d’aquest any va ser els secrets
comercials, que són objecte de la Directiva europea
2016/943 de 8 de juny de 2016, la data límit de transposició de la qual és el pròxim 9 de juny de 2018.
A la jornada van assistir els representants de Col.legis
d’Advocats i d’organitzacions internacionals estrangeres
assistents a la festivitat, i convidats expressament a
participar en aquest esdeveniment, així com un nodrit
grup d’advocats interessats en la matèria.
La jornada es va dividir en dues sessions:
La primera sessió de la jornada va ser moderada per
Santiago Nadal, advocat i membre de la Comissió de
Relacions Internacionals de l’ICAB, i va versar sobre la
definició dels secrets industrials, el seu significat per
al comerç internacional i la manera de protegir-los, i hi

van participar representants d’organitzacions d’advocats internacionals. Els ponents van ser: Carlos
Andreucci (President de la Unió Iberoamericana de
Col.legis i Agrupacions d’Advocats, UIBA), Steven
M. Richman (President de la secció internacional
de l’American Bar Asociation, ABA), Pedro Pais de
Almeida (President de la Unió Internacional d’Advocats, UIA), Weibe De Vries (President de l’Associació
Internacional d’Advocats Joves, AIJA), i Antonin Mokry
(President del Consell de Col.legis d’Advocats d’Europa, CCBE).
La segona sessió, integrada per especialistes a nivell
internacional, va ser moderada per César Rivera,
advocat i membre de la Comissió de Relacions Internacionals de l’ICAB, que va demanar a cadascun dels
ponents que responguessin a dues qüestions específiques. Els ponents van ser Cristiano Bacchini, advocat de Milà, Jan Dombrowski, advocat de Frankfurt,
Bertrand Warasfel, advocat de París, Ignasi Marqués,
advocat de Barcelona i Tomasz Szarek, advocat de Wroclaw (Polònia).
Totes les intervencions van ser de gran qualitat i,
d’elles, en podem extreure algunes idees, conceptes i
preocupacions comuns:
La introducció a la jornada va ser a càrrec de Sara
Chandler (Presidenta de la FBE), destacant la importància de la Directiva, ja que afecta una gran majoria
d’empreses involucrades en el món industrial o comercial, molt més enllà de les que es veuen afectes
pel dret de patents.
Tots els ponents van destacar la gran incidència
d’aquesta matèria en el món empresarial, i va ser
també una constatació comuna el perjudici que
representa un mosaic de legislacions no harmonitzades, com el que es pateix a Sudamèrica, tal com va
exposar Carlos Andreucci. Per corroborar-ho, Steven
M. Richman va comentar els beneficis que havia
aportat l’Acta Federal de 2016, concedint una interpretació uniforme als Estats Units. Queda, doncs,
patent com a primera idea que la uniformització que
aportarà la Directiva ha de ser beneficiosa en un
món en què les transferències de tecnologia (llicències, royaltys, acords cooperatius) són cada cop més
transnacionals; i, com va dir Pedro Pais de Almeida,
han estat objecte d’un creixement exponencial en els
darrers anys, la qual cosa fa imprescindible la protecció i preservació dels secrets comercials.
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Preocupa, no obstant això, com Weibe De Vries assenyala, la reticència a l’hora d’acudir als tribunals, per temor a
desvelar els secrets comercials que es defensen.
En aquest punt, xoca la necessària confidencialitat amb
la necessitat d’accés a la informació per poder exercir
una correcta defensa. Antonin Mokry va comentar com
la CCBE va haver de defensar l’accés dels advocats als
documents, i l’actual text permet restringir l’accés a un
limitat nombre de persones, cosa que pot topar amb
el concepte de dret de defensa, segons indica Ignacio Marqués. A això pot ajudar la major flexibilitat de
l’arbitratge a l’hora d’establir el grau de confidencialitat
de la informació a la qual s’accedeix, segons comenten
Santiago Nadal i Jan Dombrowski.
Un altre problema destacat el constitueix la prova
del secret com a tal i la del dany causat amb la seva
revelació, així com, un cop superada aquesta delicada
fase amb èxit, la quantificació del dany causat. Tomasz
Szarek és de l’opinió que els acords de confidencialitat a subscriure són una oportunitat immillorable per
incloure, tant allò en què consisteix el secret a preservar, -cosa que facilitarà la prova de la infracció-, com els
paràmetres per preestablir i calcular el dany que es produiria en cas d’infracció, i així evitar futurs desencerts.
La dificultat de la prova resulta un escull, fins i tot
en aquells països en els quals les mesures cautelars
s’adopten molt ràpidament, com a Alemanya, segons
comenta Jan Dombrowski, -encara que aquest no sigui
el cas a Espanya, com comenta Ignasi Marqués-, per
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això conclou que constitueix el principal problema a
l’hora d’acudir a la justícia.
Per tant, i tal com exigeix la Directiva, cal protegir els
secrets, cosa que aporta també un element de dubte
en els criteris per apreciar la raonabilitat de les mesures adoptades en relació als mitjans de l’empresa, segons comenta Bertrand Warasfel; ja que, com assegura
Cristiano Bacchini, no està clar per endavant com s’han
de protegir els secrets perquè s’entenguin ‘protegits’.
Bertrand Warasfel ens fa un apropament a la relació
amb els treballadors que, com se sap, a França està
molt estrictament regulada, indicant la necessitat d’establir la confidencialitat per escrit.
Carlos Andreucci va plantejar la reticència de les
empreses a l’hora d’assessorar-se, una qüestió que
difereix molt d’unes cultures a unes altres, com també
ha variat fins ara la manera de protegir secrets i el concepte de secret, segons s’extreu de les exposicions de
Cristiano Bacchini i Bertrand Warasfel.
Així doncs, algunes legislacions hauran de canviar més
que d’altres. Però concluim que l’harmonització és beneficiosa en tots els sentits i que les empreses han de
conscienciar-se en la necessitat d’adoptar la protecció
adequada i proporcional dels seus secrets comercials,
tant amb mitjans tecnològics adequats, com amb
acords amb aquells que hagin d’accedir als esmentats
secrets, exposant i descrivint suficientment en què
consiteixen, quin benefici aporten i quins danys provocaria la pèrdua d’aquest avantatge competitiu.

LA MUTUALIDAD COMPROMESA AMB LA
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

PROTAGONISTA DEL PLA
ESTRATÈGIC DE L’ENTITAT
L’últim any la Mutualidad de la Abogacía ha fet un pas
més en quant al seu comportament amb l’entorn, és a
dir, amb la societat i els ciutadans.
La premissa és situar aquest compromís de responsabilitat social com a element transversal en el cor de
l’estratègia de la Mutualidad.

Els inversors de tot el món entenen que només els qui
considerin els riscos socials i mediambientals, seran
capaços de perviure a llarg termini.
I si bé fa gairebé 70 anys que la Mutualidad respecta els criteris de sostenibilitat en el si de les seves
activitats, la meta és crear oportunitats per revertir a la
societat els valors que es vénen aplicant al llarg de la
seva història.

PLA AMB TRES PILARS PER AL PROGRÉS

Per a això ha creat un Pla d’Actuació que conté programes a llarg termini, amb objectius de responsabilitat i
eficiència que resultin mesurables.

La Mutualidad té clar que “canviar és sinònim de progrés”. Per això, el Pla d’Actuació es desenvolupa en tres
àrees: econòmica, mediambiental i social.

La posada en pràctica del Pla ha estat precedida de
l’anàlisi del punt de partida i posteriorment s’ha mesurat i avaluat l’impacte de l’entitat en la societat per
transformar-ho en una oportunitat d’aportar experiències positives en aquest entorn.

La primera suposa generar riquesa en la societat,
mantenir una política equilibrada dels beneficis i
una reinversió en la Mutualidad, com fins ara, però
també en la societat. Pel que fa a la mediambiental, el compromís és minimitzar els recursos que
s’empren del medi ambient i l’impacte que en ell es
produeix.

En aquesta línia, i segons explica el director general de
la Mutualidad, Rafael Navas, “hem decidit fer un pas
més, sortir de la nostra zona de confort a través d’una
contribució activa i voluntària, més enllà de les obligacions legals”.

Finalment, la responsabilitat social atén a les necessitats de les persones i al canvi de les relacions de desigualtat presents en la nostra societat.

Una mirada diferent, una nova imatge inspirada en tu,
que t’actives, que busques, que tries, que et superes
i ens motives a avançar amb tu.

Et mous amb el món.
Ens movem amb tu.

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
T. 936 01 12 33
patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com

D’UN COP D’ULL

COL·LABORACIÓ AMB LA CAMBRA DE COMERÇ

El Col·legi de l’Advocacia i la Cambra de Comerç de Barcelona van signar un acord per fomentar polítiques d’igualtat a
través d’activitats orientades a la promoció del paper de la dona professional en la societat. A la fotografia, la degana amb el
president de la Cambra, Miquel Valls.

DIA EUROPEU DE LA MEDIACIÓ

L’ICAB va celebrar el Dia Europeu de la Mediació amb un matí dedicat a la mediació com a sistema alternatiu en
la resolució de conflictes. La jornada es va iniciar amb la presentació de la diputada de la Junta Núria Flaquer i la
conferència magistral a càrrec d’Elena Lauroba, professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.
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LLUMS I OMBRES DE L’IRPH: ANÀLISI DE LA STS DE 14 DE DESEMBRE DE 2017

El 6 de febrer es va celebrar una conferència per analitzar la sentència del TS. El secretari de la Junta, Jesús Sánchez, i la
diputada Cristina Vallejo van moderar la sessió amb els ponents Javier Plaza Penadés, Catedràtic de Dret civil i Vicedegà
de la Universitat de València, Carlos Ballugera Gómez, Registrador de la Propietat de Bilbao i Francisco González de
Audicana, magistrat del jutjat de primera instància número 38 de Barcelona.

LEGAL TECH. SAVE TIME, SAVE MONEY

Més de 200 persones van assistir el 25 de gener l’ICAB al Congrés LegalTech, organitzat pel Grup de l’Advocacia Jove
(GAJ), amb idees per aprofundir en els beneficis de l’aplicació de la tecnologia en el sector legal, cosa que suposa
més eficiència, menys costos i menys temps.

D’UN COP D’ULL

ACTE DE L’ASSOCIACIÓ 50a50

Presentació de l’associació 50a50 amb la presència de la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau i la presidenta de l’Associació, Anna Mercader. Un exemple de lideratge i de corresponsabilitat
de les dones en tots els àmbits.
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LA INTERCOL·LEGIAL CELEBRA EL DIA DE LA DONA

Amb motiu del dia internacional de la dona treballadora, va tenir lloc a l’ICAB un acte organitzat per l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. A l’esdeveniment, presentat per Mª Eugènia Gay, degana de
l’ICAB i presidenta de l’Associació, es va anunciar la creació d’una Comissió Intercol·legial de Dones com a espai per
sumar forces, compartir objectius i nous reptes.

ACTE DEL DIA DE LA DONA A CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES
La Comissió de dones advocades de l’ICAB encapçalada per la seva presidenta, Teresa Blasi, va llegir un manifest
reivindicatiu el 8 de març, amb motiu del dia internacional de la dona treballadora. Olga Arderiu, diputada responsable de la
Comissió, es va encarregar de presentar l’acte. La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va estar present a l’esdeveniment
juntament amb altres dones i diputats de la Junta del Col·legi, com Frederic Munné i Joaquim de Miquel.

D’UN COP D’ULL

PRESENTACIÓ DEL CURS DE MANAGEMENT PER A ADVOCATS

Fins al 12 de juliol el Curs de Management per a advocats abordarà la formació necessària per fer una bona gestió del
despatx aplicant tècniques d’innovació i guanyar eficiència. La diputada de la Junta Yvonne Pavia i els ponents Jordi
Estalella, Eva Bruch i Eugenia Navarro van presentar el Curs.

S’INICIA EL 28È CURS DE DRET PENITENCIARI

La diputada de la Comissió de Dret Penitenciari; Carmen Valenzuela, la Presidenta de la Comissió, Mariam Bataller i el
Director General de Serveis Penitenciaris, Amand Caldero, van inaugurar el 28è Curs de Dret Penitenciari. Durant 14
sessions, fins al 26 d’abril, es tractaran diferents aspectes sobre drets, penes, mitjans de control, permisos, etc
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ESPAI DE DIÀLEG

La Fundació Sant Raimon de Penyafort va presentar, amb ocasió de la Setmana Internacional de l’Harmonia
Interconfessional de Nacions Unides, l’acte ‘La persona, entre l’esperit i la llei’. Es tractava d’un espai de diàleg
transversal i respectuós. Hi van participar la diputada Cristina Vallejo, l’advocat i patró de la Fundació, Xavier
Puigdollers; Xavier Melloni, teòleg i antropòleg i Maria Teresa Areces, catedràtica de Dret eclesiàstic de l’Estat de la
Universitat de Lleida.

CONFERÈNCIA SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

La Comissió d’Advocats Sèniors va organitzar la conferència ‘El nou reglament de la Llei de Protecció de Dades”,
presidida i presentada pel president de la Comissió, Manuel Bauzá, a càrrec de l’advocada Ana García Lucero.

AVALUACIÓ
AMBIENTAL DEL
PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
El passat 13 d’octubre es va publicar al BOE la Sentència del Tribunal
Constitucional 109/2017, de 21 de setembre, per la qual es declaren
inconstitucionals i nuls determinats articles de la Llei del Parlament
de les Illes Balears 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de
les Illes Balears, per vulnerar certes determinacions de caràcter bàsic
de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Lluís Pujol
Advocat

L’

avaluació ambiental estratègica de
plans i programes és un instrument
de tutela ambiental de caràcter preventiu, d’origen Comunitari, que a dia
d’avui es presenta com la principal eina
de què disposen els poders públics per a procurar
harmonitzar el desenvolupament econòmic i social,
en el marc d’una societat industrialitzada, amb una
adequada preservació dels recursos naturals i el
medi ambient; en essència, es pot afirmar que consisteix en un exercici de valoració tècnic objectiva
dels potencials efectes que puguin produir, sobre el
medi ambient, tota mena de plans i programes amb
incidència sobre el territori (abastant així àmbits com
la indústria, l’agricultura, l’energia, la mineria, els
recursos hídrics, les telecomunicacions, l’ordenació
territorial i urbanística, ...), per a facilitar, a l’autoritat
competent, l’adopció d’una decisió que incorpori les

variables ambientals en les fases inicials del projecte
i minimitzar, d’aquesta manera, els efectes que hagi
de produir sobre el medi ambient.
Dit instrument té el seu origen en les Directives europees 85/337/CEE, 97/11/CE, 2001/42/CE i 2011/92/UE,
i es troba regulat, en l’àmbit estatal, a la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (normativa
que compta amb transcendents preceptes de caràcter
bàsic de conformitat amb la seva disposició final vuitena), i, en l’àmbit de Catalunya, a la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
La qüestió de fons que tracta la Sentència gravita
entorn l’ordre constitucional de distribució de competències, principalment pel que fa a la protecció mediambiental de caràcter preventiu, així com també al
procediment administratiu comú. Atenent el format del
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present article, es centrarà l’atenció únicament en una
de les disposicions anul·lades, pels importants efectes
que dita anul·lació pot suposar en la tramitació del planejament urbanístic.
En efecte, la Sentència anul·la l’article 9.4 de la Llei
balear, el qual enumera una seguit de plans que restarien exclosos de l’exigència de submissió a l’avaluació
ambiental estratègica
en considerar que, de
conformitat amb l’artiLA QÜESTIÓ DE
cle 3.5 de la Directiva
FONS QUE TRAC- 2001/42/CE, no tenen
efectes negatius sobre
TA LA SENTÈNel medi ambient.

CIA GRAVITA
ENTORN L’ORDRE CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES,
PRINCIPALMENT
PEL QUE FA A LA
PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
DE CARÀCTER
PREVENTIU, AIXÍ
COM TAMBÉ AL
PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU
COMÚ

Així, en l’àmbit del
planejament urbanístic, la norma exclou de
l’avaluació ambiental
instruments com, per
exemple, les modificacions de plans territorials o urbanístics que
tinguin com a objectiu
exclusiu la disminució
de coeficients d’edificabilitat o de l’alçada
màxima dels edificis,
així com canvis de la
classificació de sòl
urbà o urbanitzable per
a reconvertir-lo en sòl
rústic, entre d’altres.

Aquestes exclusions
trobarien cobertura en
la Directiva 2001/42/
CE, transposada per
l’anterior normativa
estatal –derogada per
la vigent Llei 21/2013,
la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient. Aquesta última, en el seu article 3.3, excloïa
de l’avaluació ambiental determinats instruments de
planejament urbanístic i territorial d’escàs abast (com
per exemple modificacions menors de plans) sempre
i quan es pogués justificar la seva concreta manca
d’efectes significatius negatius en el medi ambient.
Això no obstant, i en essència, aquestes exclusions
han esdevingut, en la vigent Llei 21/2013, l’objecte

del procediment d’avaluació ambiental simplificada.
Així, de conformitat amb el seu article 6, la vigent
normativa estableix com a regla general que, pràcticament, tots els plans i programes relatius a sectors
materials amb incidència mediambiental resten subjectes al procediment d’avaluació ambiental, ja sigui
ordinària o simplificada, excloent de dit tràmit, de
conformitat amb l’article 8.1, unes poques categories
de plans i programes (els de caire financer o pressupostari, per exemple).
En aquest context, el Tribunal Constitucional raona
que, a la llum de la nova normativa bàsica, no és
possible que una Comunitat Autònoma estableixi un
criteri apriorístic d’exclusió de l’avaluació ambiental
de determinades categories de plans o llurs modificacions per ser considerats respectuosos amb el medi
ambient, ja que s’entraria en conflicte amb la regla general fixada a l’article 6 de la Llei 21/2013, de caràcter
bàsic. En definitiva, el Tribunal entén que la normativa
estatal fixa un estàndard de protecció ambiental per
a tot el territori de
l’Estat que no pot ser
reduït per les ComuEN DEFINITIVA,
nitats Autònomes,
EL TRIBUNAL
motiu pel qual declara
la nul·litat de l’article
ENTÉN QUE LA
9.4 de la Llei balear.

NORMATIVA ESTATAL FIXA UN
ESTÀNDARD DE
PROTECCIÓ AMBIENTAL PER A
TOT EL TERRITORI DE L’ESTAT
QUE NO POT SER
REDUÏT PER LES
COMUNITATS
AUTÒNOMES

Encara és aviat per
determinar l’efectiu
abast de la sentència, però en qualsevol
cas, els seus efectes
es deixaran sentir
amb especial intensitat en el marc del
dret urbanístic ja que,
com hem vist, estén
l’àmbit d’aplicació del
procediment d’avaluació ambiental a
pràcticament tot tipus
d’instruments d’ordenació. A l’espera,
potser, d’una concreció flexible d’aquest
pronunciament per part del Tribunal Suprem i, en
menor mesura, dels Tribunals Superiors de Justícia,
es podria estar obrint la porta a impugnar tot tipus de
plans urbanístics en cas d’haver prescindit de la preceptiva avaluació ambiental, o per incorporar-ne una
d’insuficient.
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eBook Biblioteca Digital

DRET CONSTITUCIONAL
ESCAJEDO SAN EPIFANIO, LEIRE
Tecnologías biométrícas,
identidad y derechos
fundamentales. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[351.77(46):340.61Esc]
GORDILLO PÉREZ, LUIS I. (COORD.)
Constitución Española e
integración europea: treinta
años de derecho constitucional
de la integración: actas del XIV
Congreso de la Asociación de
Constitucionalistas de España.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[342.4(46)”1978”Con]

PUYOL, JAVIER
El modelo de evaluación de
riesgos en la protección de
datos EIPD/PIA’s. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [342.738(4-672UE)Puy]
eBook Biblioteca Digital
ROCA, MARÍA J.
La libertad religiosa negativa:
la apostasía en el derecho
confesional y comparado.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[342.731(46)Roc]

PEÑA LÓPEZ, FERNANDO
La responsabilidad civil por
daños a la libre competencia:
un análisis de las normas de
derecho sustantivo contenidas
en el Título VI de la Ley de
defensa de la competencia,
mediante las que se transpone
la Directiva 2014/104/UE.
Valencia: Tirant lo Blanch,

ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO
El nuevo régimen jurídico
de la Unión Europea para
las empresas en materia de
protección de datos de carácter
personal. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
[342.738(4-672UE)Ort]

ESPINIELLA MENÉNDEZ, ÁNGEL
El contrato de distribución
comercial internacional. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.751.7Esp]

DRET FISCAL
BENGOCHEA SALA, JOSÉ MARÍA
Fiscalidad del abogado. Madrid:
Francis Lefebvre Lefebvre-El
Derecho, 2017.
[PRA-347.965(46):336.22Ben]
DOPAZO ZORELLE, MANUEL
Herencias & donaciones:
descubra cómo pagar menos
impuestos y gastos. Barcelona:
Atelier, 2018. [336.226.22(46)Dop]

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA,
JACOBO (DIR.); GARCÍACOMENDADOR ALONSO,
LEÓN; GARCIA GÓMEZ, MARTA;
PIZARRO MAYO, MARTA [I 3
MÉS] (AUTS.)
Doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[DH-342.7(4):341.645Doc]
Les modificacions recents
del Codi civil de Catalunya i
la incidència de la Llei de la
jurisdicció voluntària en el
dret català: materials de les
dinovenes jornades de dret
català a Tossa. Girona: Institut de
Dret Privat Europeu i Comparat
de la Universitat de Girona:
Documenta Universitaria, 2017.
[347(46.71)(063)Jor]

clásica de derecho internacional
público. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2017.
[DH-342.7Alc]

FORCADA MIRANDA,
Francisco Javier Las
comunicaciones judiciales
directas en la cooperación
jurídica internacional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[341.649:347.931.1For]

DRET LABORAL
ALFONSO MELLADO, CARLOS
L.; ALMENDROS GONZÁLEZ,
MIGUEL ÁNGEL; CRUZ VILLALÓN,
JESÚS (COORDS.) [I 5 MÉS]
La negociación colectiva en las
empresas multiservicios: un
balance crítico. Madrid: Fundación
1º de Mayo: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2018. [331.15(46)Neg]
MACHANCOSES GARCÍA, ESTER
Los requisitos para eliminar la
doble imposición económica
(arts. 21 y 32 LIS) a la luz de
la Directiva matriz filial y de la
libertad de establecimiento:
especial incidencia en materia de
cláusulas antiabuso. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2017. [336.227.1(4672UE)Mac]

DRET INTERNACIONAL
ALCOCEBA GALLEGO,
MARIA AMPARO
La protección diplomática de los
derechos humanos: la necesaria
reformulación de una institucion

APARICIO ALDANA, REBECA KARINA
Derechos a la libertad ideológica,
religiosa y de conciencia en las
relaciones jurídico laborales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[331(46):342.7Apa]
CASTRO MARÍN, EMILIO DE
La prioridad aplicativa del
convenio de empresa del art.
84.2 ET: puntos críticos en la
jurisprudencia del Supremo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[331.15(46)Cas]
eBook Biblioteca Digital
Despido: y otras formas de
extinción del contrato de trabajo:

BIBLIOTECA

2018-2019. Madrid: Francis Lefebvre
Lefebvre-El Derecho, 2017. [PRA]
LIÉBANA ORTIZ, JUAN RAMÓN
Solución extrajudicial de
conflictos laborales: conciliación
administrativa y mediación
y arbitraje autónomos. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2017. [331.15(46):304Lie]

VALLE MUÑOZ, FRANCISCO
ANDRÉS
El contrato a tiempo parcial
con vinculación formativa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[331.113.55(46)Val]
eBook Biblioteca Digital
VILLALOBOS CABRERA,
FERNANDO (COORD.)
Memento prevención de riesgos
laborales: 2018-2019.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2017. [PRA]

DRET MERCANTIL
ANTÓN SANCHO, MARÍA
Efectos de la declaración de
concurso sobre los contratos:
artículos 61 y 62 de la Ley
Concursal.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.736.3(46)”2003”:347.44Ant]
eBook Biblioteca Digital
ARJONA CANAS, ÁLVARO;
YUBERO HERMOSA, MARÍA
DEL PILAR; MANZANEQUE
LIZANO, MONTSERRAT [I 1
MÉS] Gobierno corporativo,
control de riesgos y auditoría
interna: el cambio y valor de
las empresas del siglo XXI.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[657(46):347.72.036Arj]
BAENA BAENA, PEDRO JESÚS;
LÓPEZ SANTANA, NIEVES (DIRS.)

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

Estudios sobre la
responsabilidad de los
operadores de transporte en la
Ley de Navegación Marítima.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[DM-347.795(46)Est]

del pasivo insatisfecho.
Hospitalet de Llobregat: Wolters
Kluwer España: Bosch, 2017.
[347.736(46)”2003”:347.15Mec]

CORONADO BUITRAGO,
MARIA JESÚS
Las formas sustitutivas de
ejecución penal.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2017. [343.28(46)”2015”Cor]
eBook Biblioteca Digital

BOIX PALOP, ANDRÉS;
ENCARNACION, ANA MARÍA
DE LA; DOMÉNECH PASCUAL,
GABRIEL (EDS.)
La regulación del transporte
colaborativo. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.732:658.016Reg]
CASCALES DOMÍNGUEZ, EVA
MARIA
El embargo de cuentas
corrientes y depósitos bancarios.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.952.5(46):347.759Cas]
eBook Biblioteca Digital
ESTANCONA PÉREZ, ARAYA
ALICIA
Transporte terrestre de pasajeros:
contratación, responsabilidad
y seguro. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [347.763.1(46)Est]
eBook Biblioteca Digital
ESTEBAN DE LA ROSA,
FERNANDO (DIR.); OLARIU,
OZANA (COORD.); AZPITARTE
SÁNCHEZ, M.; CORTÉS DIÉGUEZ,
P.; ESCALONA RODRÍGUEZ,
D. [I 18 MÉS]La resolución
de conflictos de consumo: la
adaptación del derecho español
al marco europeo de resolución
alternativa (ADR) y en línea
(ODR). Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[347.731(46)Res]
MORENO GONZÁLEZ,
SATURNINA (DIR.); GÓMEZ
REQUENA, JOSÉ ÁNGEL (ED.)
Tendencias y desafíos fiscales
de la economia digital. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.74(46):004.7Ten]
PARDO IBÁÑEZ, BORJA (COORD.)
El mecanismo de la segunda
oportunidad: del acuerdo
extrajudicial de pagos al
beneficio de exoneración

Fundació Grup Set. Barcelona:
Fundació Grup Set, 2017.
[343.72(063):004.7Jor]

SENDRA ALBIÑANA, ÁLVARO
El beneficio de exoneración
del pasivo insatisfecho.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.736(46)”2003”:347.15Sen]
TARRAGONA FERNÁNDEZ,
ELENA
La prenda de créditos futuros.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.466(46)Tar]
VILLORIA RIVERA, IÑIGO; ENCISO
ALONSO-MUÑUMER, MARÍA
(COORDS.)
Concursal: 2018. Madrid: Francis
Lefebvre-El Derecho, 2017. [PRA]

DRET PENAL
Ciberseguridad hackers/
crackers: un reto para la
sociedad civil y las empresas:
XIII Jornada de Reflexión sobre
la Sociedad Civil, celebrada
en Edifici Palau de Mar Pier01,
Barcelona, el 23 de mayo
de 2017, organizada por la

FLORES PRADA, IGNACIO
(DIR.); SÁNCHEZ RUBIO, ANA
(COORD.)
Trastornos mentales y justícia
penal: garantías del sujeto
pasivo con trastorno mental
en el proceso penal.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[343.148(46):340.63Tra]
LANDA GOROSTIZA,
JON-MIRENA
Los delitos de odio: artículos
510 y 22.4º CP 1995.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.235(46)Lan]
eBook Biblioteca Digital
ORTEGA BURGOS, ENRIQUE
(DIR.); ANDÚJAR URRUTIA,
JESÚS; TUERO SÁNCHEZ, JOSÉ
ANTONIO (COORDS.); ABELLAN
ALBERTOS, ANTONIO; ACERO
BARRADO, DULCE, ÁLVAREZ
VILLAMARTÍN, MARÍA NIEVES
(AUTS.) [I 25 MÉS]
Actualidad penal: 2017.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[343.2(46)”2015”Act]
eBook Biblioteca Digital
PALLÍN IBÁÑEZ, GABRIELA
El impacto de las últimas
reformas legales en la
delincuencia vial en España:
especial referencia a la LO
1/2015 y su nueva clasificación
de la imprudencia.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[343.346(46)”2015”Pal]
PÉREZ RIVAS, NATALIA
Los derechos de la víctima en el
sistema penal español.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[343.98(46)Per]
eBook Biblioteca Digital
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SAN MILLÁN FERNÁNDEZ,
BÁRBARA
El delito de maltrato habitual.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[343.615(46)San]
eBook Biblioteca Digital
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LÓPEZ LOZANO, MIGUEL
ÁNGEL
Finanzas para abogados.
3ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[658:347.965Lop]
LLAMAS POMBO, EUGENIO
(DIR.)
Acciones civiles.
2ª ed. Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer, 2017. 4 vols.
[347.922(46)Acc]
NOYA FERREIRO, Mª LOURDES
Derecho de defensa
e intervención de las
comunicaciones de los
abogados.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.926(46)Noy]
eBook Biblioteca Digital

SÁNCHEZ MARTÍN, MIGUEL
ÁNGEL; HERNÁNDEZ CASTRO,
JUAN JOSÉ; GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, CARMEN ELISA
(COLABORADORES)
Responsabilidad penal de las
personas jurídicas: plan de
prevención de riesgos penales
y código ético de conducta.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[657(46):343.222San]

PICÓ I JUNOY, JOAN; ABEL
LLUCH, XAVIER; PELLICER
ORTIZ, BERTA (DIRS.)
La prueba civil a debate
judicial: estudios prácticos
sobre prueba civil I. Las Rozas
(Madrid): Wolters Kluwer, 2018.
[347.94(46)”2015”Pru]

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, LAURA
(DIR.); BALLESTEROS SÁNCHEZ,
JULIO (COORD.)Criminalidad
organizada trasnacional: una
amenaza a la seguridad de los
Estados democráticos. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2017. [DPI341.48:343.341Cri]
eBook Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL
ALONSO SALGADO, CRISTINA
La mediación en el proceso
penal. Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [343.1(46):304Alo]
eBook Biblioteca Digital
GONZÁLEZ CANO, Mª ISABEL
(DIR.); ROMERO PRADAS, Mª
ISABEL (COORD.)
La prueba. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2017. 4 vols. [347.94(46)
Pru] (T.1); [343.14(46)Pru] (T.2);
[351.95(46):347.94Pru] (T.3);
[331.16(46):347.94Pru] (T.4)

Tratado de mediación.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
3 vols. [347.4/.7(46):304Tra]
(T.1); [343.1(46):304Tra] (T.2);
[347.627(46):304Tra] (T.3)
eBook Biblioteca Digital

RECENSIONS
CADENAS GARCÍA, Mª ISABEL; BUEYO
DÍEZ JALÓN, MARÍA; FERNÁNDEZ
CASTILLA, ROBERTO (COLABORADORES)
Memento contratación pública: abogacía
del Estado: 2018-2019.
Madrid: Francis Lefebvre-El Derecho, 2017.
[PRA]
Obra col·lectiva signada per 12 autors
(tots ells advocats de l’Estat), on seguint la
sistemàtica habitual dels manuals Memento
de Francis Lefevre, es recullen de forma
succinta les figures i novetats en l’àmbit
de la Contractació Pública de l’Advocacia
de l’Estat i on es facilita un servei “on line”
extra al memento en format paper, que
permet accedir a texts publicats amb posterioritat a la present obra
(guions, novetats normativa d’especial rellevància, rectificatius, etc...)
tot això per complementar el seu contingut. En el Sumari de l’obra, i
sempre dins l’àmbit d’aquesta matèria, s’aborden temes cabdals com
l’àmbit d’aplicació, el contingut i perfeccionament del contracte, la
invalidesa i revisió de decisions en matèria de contractació, les parts
del contracte, objecte, preu, garanties, preparació i adjudicació del
contracte, efectes, execució i extinció dels contractes. Igualment,
s’estudia de forma individualitzada la diferent tipologia contractual:
obres, serveis, subministrament, etc..
PUYOL, JAVIER (AUTOR);
QUEREJAZU, MAITE ;
JONES, MEYLIN (COLABORADORAS)
Guía divulgativa del Reglamento
General de Protección de Datos de la
Unión Europea.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[342.738(4-672UE)(036)Puy]
eBook
Biblioteca Digital

La guia divulgativa del Reglament 679/2016,
General de Protecció de Dades de la Unió
Europea, constitueix un instrument molt
útil per al coneixement i l’aproximació al nou règim legal de la privacitat,
que marcarà sense dubte una nova etapa després de l’entrada en vigor de
l’esmentat Reglament. Aquesta obra disposa d’un ampli índex sistemàtic que
comença amb la introducció en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter
personal, i analitza capítol per capítol qüestions tan elementals per dominar la
matèria com l’objecte i els àmbits material i territorial, la definició de conceptes
bàsics, els principis rectors, les condicions aplicables al consentiment en l’acció
de cessió de l’ús de dades i el tractament de categories especials en aquesta
matèria. Igualment en aquesta guia s’analitzen els comitès de protecció,
el procediment i règim sancionador i les garanties i excepcions aplicables
entre d’altres qüestions d’especial interès. En definitiva, considerem que es
tracta d’una manual de fàcil consulta que ajudarà als companys i companyes
especialistes en aquesta matèria a assessorar als seus clients en relació a
les importants novetats que la nova regulació imposarà en aquest àmbit del
Dret: un major grau de compromís en el tractament de dades per part de les
organitzacions, aplicació de tècniques més modernes en el tractament de
les mateixes, i coneixement exhaustiu dels principis rectors, drets, deures
i garanties aplicables al procediment. Com a darrera dada fer menció que
s’inclouen matèries tan novedoses com al dret a l’oblit, el dret de portabilitat o
la figura del Oficial de Protecció de Dades (DPO).

ANUNCIS
OFERTES
DESPATX A COMPARTIR

exterior i lluminós. gran
sala de juntes i sala d’espera. Serveis, porteria,
neteja i fibra/fax inclosos.
Possibles col.350€+iva.
Tel. 661974616.

Ausiàs Marc/Girona. Despacho multidisciplinar.
Sala 17 m2, con/sin muebles, recepc., sala juntas,
cocina, sumin., teléf.,
limpieza, ADSL, Fax,
fotocop. escáner. 600€ +
iva. Lorena 657918171.

Av. Mistral 6, 2 despachos a compartir individuales y amueblados.
Tel., fax, escáner, fotocopiadora, wifi, Bomba de
calor 200 y 250 € +IVA,
limpieza incluida Luis. Tel.
607183524.

Av. Diagonal/La Illa,
Despacho a compartir
amueblado, con sala de
Juntas, conexión wifi, recepción, posibilidad colaboración Tel. 93611.11.04.

Balmes/Maria Cubí, imagen, a/a, parque, despacho, posibilidad puesto
pasante, servicios incluidos: Recepción llamadas,
fibra optc, fotoc, office,
sala de juntas, Precio a
convenir T 932405653.

Av. Diagonal/Muntaner des de 80 €/mes.
Despatx virtual. Molta
presència: secretaria,
varies sales de visita i
de juntes, domiciliació,
gestió correspondència,
trucades, fotocòpies,
wifi. Tel. 932007805.
Av. Diagonal/Pau Claris.
Exterior, recepción, sala
espera, Juntas, fotocopiadora, fax. 300+Iva
negociables. Gastos:
luz, agua, seguro, portería, etc. Tel. no. Tel.
609016007.
Av. Diagonal 440/Pau
Claris. Despatx individual 11m2, en pis principal
de 180m2, 360 € +IVA.
A/a/c, aigua, llum, internet, neteja, sala de juntes. Tel. 671091421.
Av. Diagonal/Pau Claris,
oficina virtual exclusiva para abogados en.
zona prestigiosa, edificio modernista y finca
regia, reuniones con tus
clientes en sala de juntas
amplia y luminosa. Tel
665777423.
Av. Diagonal/Rbla. Cat,.
finca règia. despatx 9 m2

Balmes/Valencia. Despacho de abogados y economistas disponen de DOS
despachos para compartir. Finca regia. Sala de
espera y sala de juntas
comunes. Tel. 934155690.
Se alquila también por
días y horas.
Beethoven (Barcelona).
Finca amb conserge.
Reformat. Despatx de
14 m2, Tel + centraleta,
Fibra òptica, sala de juntes comú, a/a/c, parquet
i cuina. 485€ + Iva. Tel.
933900540.
Bufete de 300 m2, en Eixample Esquerra, exterior,
dos secretarias, portera,
finca restaurada, fibra óptica, teléfono, con cartera
de clientes, está interesado en alquilar 150 m2 a
abogados, posib colaboración. Tel. 637080676.
Calvet oficina de 250m2,
despacho con o sin muebles, varios tamaños,
sala de juntas, recepción,
office, limpieza, Internet y
gastos incluidos. Posible de colaboración. Tel.
608523048.

Ciudad de la Justicia
- despacho de 20 m2
a compartir en ciudad
de la justicia, luminoso, adsl, calefacción,
a/a, conserje, sala
de juntas. 300€. Tel.
686075043.
Despacho 17m2 aprox.,
ext, luminoso, 500€
todo incluido. A/a, Secretaria, sala de juntas- se comparte con 1
compañero (en bufete
con 5 abogados) posibilidad de col. + info. Tel.
934140820 Giselle.
Enric Granados/Valencia, 225€, todo incluido.
Tel. 696535775.
Gala Placídia,
Coworking, junto plaza.
Entorno de trabajo
optimizado, áreas de
coworking y despachos
privados, oficina Virtual para domiciliación
fiscal. Tel. 627885535.
info:www.aureacoworking.com
Mallorca/Zona Clot,
Sala de Juntas Amplia,
luminoso, Internet,
fotocopiadora, base de
datos, todos los servicios incluidos 300€. Tel.
607589066.
Mallorca/Girona, 14
mts2, lluminós, moltes possibilitats, sense
mobles, finca noble,
nou, zona office, wifi
fibra 300, tel., subministres, a/a, secretaria,
impressora, escàner,
fax, tot inclòs, 490€.
Tel. 619200012.
Paral·lel/Rocafort despacho individual, Sala
de Juntas y de espera,
finca modernista, ascensor, pie de metros.
Muy grande, céntrico y
bien comunicado. 180€/
mes. Llamar tardes
620784949.

París,162. Tranquilo, conexión internet, fotocopiadora, aseo, incluye
derecho a uso de sala de
juntas. 275 €/mes +IVA.
Tel.934391599. Preguntar
por Raúl. Tel. 934391599.
Pl. Urquinaona/Arc de
Triomf, Estudi. Coworking.
Molt ben comunicat. Inclou
sala reunions, wifi, Internet
(100mb), tel. fixe, neteja.
Dret a cuina, 150/180 €/
mes 629302407 Marc.
Pl. Urquinaona/Vía Laietana, se ofrece puesto de trabajo en amplio
despacho de 20 m, muy
luminoso. buen ambiente
de trabajo. servicio de portería, rece sala de juntas,
adsl, a/a /c. 300€ + iva. Tel.
600023840.
Rbla Catalunya, despacho
de 12 y 14 m2 exterior
con balcón, finca regia,
portería, office, wifi, tel.
fax, 400€ y 450€. Tel.
932150683.
Rbla. Catalunya, dos despachos 12 y 14m2, sala
juntas, office, fotocopiadora, fibra. Finca regia con
conserje. 400€ y 450€/
mes. Tel. 93215068.
Rbla. Catalunya/Gran
Vía. Finca amb conserge.
Despatx moblat 15m2,
475€+IVA Serveis: Sala
juntes, Wifi, a/a/c, recepció
doc i domicili fiscal, neteja,
possible col·laboració. Tel.
686410059.
Rbla. de Catalunya/Rosselló, varios despachos a
compartir en. 3 tamaños
distintos. precios a convenir. Tel. 647473390.
Rda. Universidad/Pl. Cataluña, despacho individual
en bufete muy céntrico y
finca regia. parque, amueblado, s de juntas y de
espera, wifi. 200€. Tel.
639412586.

Digilosofía es ser el primer
banco que te permite pagar
con cualquier móvil.
*

Con el Santander puedes pagar tus compras
de la forma más rápida, fácil y segura con cualquier smartphone.
Santander, banco líder en pago con móvil.

*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.

ANUNCIS
Roger de Llúria/ Provença, és lloga Sala de
Juntes i recepció de
trucades. Al costat del
ICAB. 80€/mes. Tel.
616935036.
Travesera/Vía Augusta,
para alquilar de 20m2
amueblado con iluminación, servicio recepción,
sala de juntas, wifi, limpieza. 450 + IVA, Mario.
Tel. 607970384.
Vía Laietana. Muy bien
comunicado. Exteriores, parque, con vistas a
Catedral, y muy luminosos. Servicio de portería,
cocina office, ADSL, A/A
y calefacción. Desde
300€ + gastos. Tel.
647748198.
Vía Laietana/ Urquinaona. Excelente imagen. 2
Salas de Juntas. Domiciliación, gestión de
correspondencia y notificaciones, fax, fotocopiadora, wifi, conserje. 50€/
mes. Despacho virtual.
Tel. 670885724.
Zona Esade/Pedralbes:
despacho individual exterior y amueblado. finca
con conserje. Incluye
gastos de luz, agua, wifi,
limpieza. precio: 300 € +
iva. Tel. 625659273.

COL·LABORACIONS
Abogada especialista en
Penal (Máster Penal ICAB)
y despacho propio en
el centro de Barcelona,
ofrece colaboraciones de
forma estable, en dicha
materia. Tel. 676635912.
Abogada con despacho,
experiencia en procesal,
extranjería, laboral, y civil
se ofrece para colaboraciones y sustituciones en
vistas. 640130911 cristina.

aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com
Abogada con más de diez
años en ejercicio, con
despacho en Barcelona, y
experiencia en procesal,
civil y penal, se ofrece
para colaboraciones y
sustituciones en Vistas.
610430108, anaperez@
icab.es
Abogado italiano con
despacho en Italia pone
a disposición su amplia y
consolidada experiencia
en asuntos judiciales y
extrajudiciales en Italia en
temas civiles, mercantiles
y penales. Tel. 931816478.
Abogado con 9 años de
experiencia ofrece colaboraciones en civil, laboral,
extranjería y accidentes
de tráfico. Modo y retribución a convenir. Tel.
691813874.
Abogado con despacho
propio y amplia experiencia en Laboral, Civil y
Familia; se ofrece para
colaboraciones con otros
despachos y/o sustituciones de la forma que se
acuerde. pguerrero@icab.
cat
Abogado con amplia
experiencia en procedimiento judiciales civiles
y mercantiles (bancario,
familia, reclamaciones de
cantidad, etc.) se ofrece para sustituciones en
vistas y otras colaboraciones. Tel. 637767170.

es. Possibles interessats,
contactar amb Elisabet:
699815289.
Abogados con nivel alto
de inglés e italiano se
ofrecen para colaboraciones con clientes anglo
o italohablantes. Tel.
675581462.

DIVERSOS
Vendo fotocopiadora impresora Sharp AR-M256.
Puede imprimir, escanear
y utilizarse como fax. 150
€. Tel. 934900122.
Me ofrezco para mantener al día su web y blog
jurídico. Redacción de artículos jurídicos y comentarios de sentencias de su
despacho y jurisprudencia
actualizada. Camil Bosch,
Adv. Tel. 650492623.
Vendo conjunto clásico
‘todo madera’ con tapiz
verde y ribete dorado:
escritorio 140 x 80 cm
(250€), sillón giratorio
(90€), mesa juntas 200 x
100 cm (450€) y 6 sillas
brazos (360€), muy buen
estado. Tel. 630475141.
Traducciones juradas y
jurídicas: alemán, inglés,
francés. Clases alemán:
individuales y grupos.
temas jurídicos, conversación. literatura. Tel.
639209100 - b.iturriagagoitia@icab.es

Advocada amb experiència en dret civil i penal
ofereix col·laboracions i
substitucions en judicis.
Tel. 666391099.

Torre dúplex, Cubelles 140
m2 en terreno 1.500m2.
dos plantas. 4 baños,
bodega. Jardín, porche,
piscina, barbacoa, huerto, garaje. etc. Precio.
380.000€. Tel. 639306378.

Advocada col·legiada,
experta amb Dret Laboral i Penal amb despatx
a Igualada i Barcelona,
s’ofereix per col·laboracions en aquestes matèri-

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

DEMANDES
COL·LABORACIONS
Se busca Abogado Mercantilista / Asesor Fiscal
con cartera propia, para
incorporar en Despacho
de Barcelona a modo de
colaboración o cesión del
espacio del despacho. Tel.
932470745.
Despacho de abogados
en Barcelona se encuentra en la búsqueda de
abogados colaboradores en material fiscal y
contable. Comunicarse al
622369123
Asesor fiscal con cartera
propia busca graduado social o abogado laboralista
para gestión de nóminas
y seguros sociales. Tel.
676176463.
Cerquem un advocat amb
experiència acreditable
d’implantació i auditoria
d’Esquema Nacional de
Seguretat en administracions públiques per tal
de presentar-nos conjuntament a licitacions. Tel.
620269569.
Bufete multidisciplinar en
Bcn. centro (Av. Diagonal)
está interesado en incorporar al Dept. Laboral
abogado/a con clientela
propia y experiencia, para
colaboraciones. e-mail:
ejnexus@ejnexus.com
Busco compañer@ que
quiera compartir despacho funcionando en
el Valles. Abierto en
2012. Cartera de clientes
fijos. Abarcamos civil,
laboral, penal y administrativo. Todos los servicios, incluye secre. Tel.
626741860.
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COSMOGRAPH DAYTONA
Un cronógrafo legendario nacido para competir y ligado
a la historia del automovilismo y la relojería.
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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