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EDITORIAL

EM TROBARÉ UN DIA UN ROBOT
ASSEGUT A LA MEVA CADIRA?
Em llanço a escriure aquest editorial des de la més absoluta inòpia de quina serà la resposta a la pregunta que li
fa de títol… Em trobaré un dia un robot assegut a la meva
cadira? Doncs el cert és que no ho sé. I ni ho sé jo, que sóc
una absoluta analfabeta tecnològica , ni segurament tampoc ho saben els grans experts de Silicon Valley, doncs fins
a la data, que jo sàpiga, només les marmotes i els pops
són verdaderament capaços d’esbrinar el futur.
Però posats a elucubrar, i si el cinema és capaç de fer-nos
sentir que l’amor entre humans i màquines és possible
amb la clàssica ‘Blade Runner’ o la inclassificable ‘Her’...
Perquè no hem de poder pensar que algun dia, potser,
haurem de compartir despatx amb un robot?
Fa unes setmanes vaig tenir l’oportunitat de compartir, a
Chicago, taula rodona amb dos companys japonesos i una
alta executiva d’una puntera empresa informàtica. Tenia
l’absoluta seguretat que la meva exposició estaria a anys
llum de la visió que ells tenien sobre la convivència entre
intel·ligències artificial i humana en els despatxos d’advocats i d’advocades. Especialment en les grans firmes de
despatxos americans i japonesos.
És cert que, en les seves dades, apareixien noms concrets com “Watson” o “Kira”, encara sense cognoms, al
referir-se a éssers dotats d’Intel·ligència Artificial (IA), o el
que ve a ser el mateix, software capaç de portar a terme
tasques que en principi faria un humà, però la conclusió seva i la meva, en el fons, era similar i es traduïa en
una afirmació evident seguida d’una sèrie de qüestions
d’abast més ètic o si volem filosòfic que no pas jurídic.
L’afirmació, efectivament, era “la IA ha arribat per quedar-se
i hem de saber conviure amb ella”. Però la por no és bona
companya per a res i per descomptat la ignorància encara
menys. La IA és una nova eina i com a tal hem de tractar
d’utilitzar-la per tal de ser més eficaços en la nostra feina. És
el moment de redirigir els nostres esforços i reinventar-nos.

Susana Ferrer
Directora de la Revista Món Jurídic

Això implica formació i acció. Jo ja he deixat de posar cara
de pòquer quan em parlen de ‘blockchain’ i tracto d’entendre fins a quin punt el mateix pot ser una font de veritat i
garantia i quina relació té aquest sistema amb la clàssica
condició suspensiva dels contractes.
També intento comprendre com em pot ser útil la IA en la
revisió i comparació de múltiples contractes, la determinació de criteris de previsibilitat en les resolucions judicials, la proba electrònica o l’automatització de funcions
de gestió de despatx... De fet me n’adono que porto ja
temps compartint despatx amb l’IA que em dona un cop
de mà amb la recerca de sentències ‘ad hoc’ pels meus
escrits.
I pel que fa a les qüestions que la IA planteja.. doncs la
màquina que em porta el compte dels caràcters que pot
tenir aquest editorial em diu que no tinc lloc per plantejar-ne masses aquí, però n’apunto algunes per tal de
resoldre-les més endavant... és precisa la reciprocitat
en la utilització d’IA? És a dir, tindrà sentit que un escrit
processal de demanda o de recurs el formuli un robot si el
que ha de resoldre sobre el mateix és un “jutge humà”?
O serem tots dos advocats i jutjadors substituïts per les
màquines? Ens faran els robots més humans? O el que
és el mateix, el fet de permetren’s deixar a la IA les tasques de gestió i control ens permetrà especilitzar-nos en
humanitat? Aprendrem a ser més empàtics i més intel·ligents emocionalment?
Sabrem els advocats i les advocades aprofitar l’oportunitat
que la IA ens dóna per tal de dotar de major excel·lència
l’exercici de la professió, de tal manera que siguin pròpies
de l’advocacia només aquelles funcions que requereixen
una intel·ligència humana i, per tant, necessàriament,
superior, en tant que dotada de sensibilitat i empatia, qualitats que difícilment poden esdevenir artificals?
Continuarà…
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NOVETATS
LEGISLATIVES

Reial decret-llei 12/2018, de 7 de
setembre, de seguretat de les xarxes i
sistemes d’informació. BOE núm. 218
08/09/2018

Reial decret 1111/2018, de 7 de
setembre, pel qual es modifica el Reial
decret 1886/2011, de 30 de desembre,
pel qual s’estableixen les Comissions
Delegades del Govern. BOE núm. 218
08/09/2018

Reial decret 1113/2018, de 7
de setembre, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del
Ministeri d’Hisenda. BOE núm. 218
08/09/2018

Reial decret 1112/2018, de 7 de
setembre, sobre accessibilitat dels
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. BOE
núm. 227 19/09/2018

la transició energètica i la protecció
dels consumidors. BOE núm. 242
06/10/2018

Reial decret 1234/2018, de 5
d’octubre, pel qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a entitats
locals per al finançament de projectes
d’ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte
demogràfic en els municipis de menor
població, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social
Europeu (ajudes EMP-*POEJ). BOE
núm. 242 06/10/2018

Reial decret 1208/2018, de 28
de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament pel qual es desenvolupen
els títols Preliminar, II i III de la Llei
3/2015, de 30 de març, reguladora de
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat. BOE núm. 236
29/09/2018

Reial decret-llei 13/2018, de 28
de setembre, pel qual es modifica la
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb
conductor. BOE núm. 236 29/09/2018

Reial decret-llei 14/2018, de 28
de setembre, pel qual es modifica el
text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret Legislatiu
4/2015, de 23 d’octubre. BOE núm.
236 29/09/2018

Decret-llei 6/2017, de 24 d’octubre, sobre el règim de millores de
la prestació econòmica d’incapacitat
temporal del personal al servei de
l’Administració de Justícia a Catalunya.
BOE núm. 240 04/10/2018

Decret-llei 3/2018, de 26 de juny,
de necessitats financeres del sector
públic en pròrroga pressupostària.
BOE núm. 221 12/09/2018

Reial decret-llei 15/2018, de 5
d’octubre, de mesures urgents per a

Decret 202/2018, de 25 de setembre, pel qual és regula la Comissió
de Delimitació Territorial. DOGC núm.
7714 27/09/2018

Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual és modifica el Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades
i de les mancomunitats de Catalunya.
DOGC núm. 7714 27/09/2018

Decret 217/2018, de 9 d’octubre,
de modificació del Decret 233/2016,
de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Inter departamental de Transparència i Govern Obert. DOGC núm.
7724 11/10/2018

Decret 218/2018, de 9 d’octubre, pel qual es modifica el Decret
180/2014, de 30 de desembre, sobre
el certificat de coneixements de llenguatge jurídic (nivell J). DOGC núm.
7724 11/10/2018

Decret 219/2018, de 9 d’octubre, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans-gèneres
i Inter sexuals. DOGC núm. 7724
11/10/2018

Ordre PCI/949/2018, de 14 de
setembre, per la qual es convoca la
segona prova d’avaluació d’aptitud
professional per a l’exercici de la professió d’advocat per a l’any 2018. BOE
núm. 224 15/09/2018

Ordre HAC/941/2018, de 5 de
setembre, per la qual es modifiquen
l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març,
per la qual s’aprova el model 202 per
efectuar els pagaments fraccionats
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a compte de l’Impost de societats
i de l’Impost sobre la Renda de no
Residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim
d’atribució de rendes constituïdes a
l’estranger amb presència en territori
espanyol, i el model 222 per efectuar
els pagaments fraccionats a compte
de l’Impost de societats en règim de
consolidació fiscal i s’estableixen les
condicions generals i el procediment
per a la seva presentació electrònica,
l’Ordre HFP/441/2018, de 26 d’abril,
per la qual s’aproven els models de
declaració de l’Impost de societats
i de l’Impost sobre la Renda de no
Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en
règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència
en territori espanyol, per als períodes
impositius iniciats entre l’1 de gener
i el 31 de desembre de 2017, i l’Ordre
HFP/1978/2016, de 28 de desembre,
per la qual s’aprova el model 231 de
Declaració d’informació país per país.
BOE núm. 223 14/09/2018

Resolució TSF/2053/2018, de 4
de setembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació de l’Acord
Interprofessional de Catalunya per als
anys 2018-2020 (codi de conveni núm.
79100065092016). DOGC núm. 7702
07/09/2018

Resolució de 6 de setembre de
2018, del Congrés dels Diputats, per
la qual s’ordena la publicació de l’Acord
de convalidació del Reial decret-llei
5/2018, de 27 de juliol, de mesures
urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
BOE núm. 224 15/09/2018

Novetats Legislatives 7

Resolució de 6 de setembre
de 2018, del Congrés dels Diputats,
per la qual s’ordena la publicació de
l’Acord de convalidació del Reial decret-llei 6/2018, de 27 de juliol, pel qual
s’aprova una oferta d’ocupació pública
extraordinària i addicional per al reforç
de mitjans en l’atenció a asilats i refugiats. BOE núm. 224 15/09/2018

Resolució de 6 de setembre de
2018, del Congrés dels Diputats, per
la qual s’ordena la publicació de l’Acord
de convalidació del Reial decret-llei
7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés
universal al Sistema Nacional de Salut.
BOE núm. 224 15/09/2018

Resolució de 13 de setembre de
2018, del Congrés dels Diputats, per
la qual s’ordena la publicació de l’Acord
de Convalidació del Reial decret-llei
9/2018, de 3 d’agost, de mesures
urgents per al desenvolupament del
Pacte d’Estat contra la violència de
gènere. BOE núm. 228 20/09/2018

Resolució de 13 de setembre de
2018, del Congrés dels Diputats, per
la qual s’ordena la publicació de l’Acord
de Convalidació del Reial decret-llei
10/2018, de 24 d’agost, pel qual es
modifica la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i
amplien drets i s’estableixen mesures
en favor dels qui van patir persecució
o violència durant la Guerra Civil i la
Dictadura. BOE núm. 228 20/09/2018

Resolució de 13 de setembre de
2018, del Congrés dels Diputats, per
la qual s’ordena la publicació de l’Acord

de Convalidació del Reial decret-llei
8/2018, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret-llei 16/2014, de 19
de desembre, pel qual es regula el
Programa d’Activació per a l’Ocupació. BOE núm. 2228 20/09/2018

Resolució d’11 de setembre
de 2018, de la Direcció general de
Treball, per la qual es registra i publica el VII Conveni col·lectiu marc
estatal de serveis d’atenció a les
persones depenents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal (residències privades
de persones majors i del servei
d’ajuda a domicili). BOE núm. 229
21/09/2018

Resolució de 20 de setembre
de 2018, del Congrés dels Diputats,
per la qual s’ordena la publicació de
l’Acord de Convalidació del Reial decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, de
transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos
per pensions amb els treballadors,
prevenció del blanqueig de capitals
i requisits d’entrada i residència de
nacionals de països tercers i pel
qual es modifica la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. BOE núm. 236
29/09/2018

Resolució de 20 de setembre
de 2018, del Congrés dels Diputats,
per la qual s’ordena la publicació
de l’Acord de Convalidació del Reial
decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i
sistemes d’informació. BOE núm.
236 29/09/2018

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: REFORMES D’INTERÈS DERIVADES DEL REIAL
DECRET-LLEI 9/2018, DE 3 D’AGOST.
Coordinat per Isidor Garcia
Comissió de Normativa

Després del llarg temps de tramitació
i l’esforç que va comportar l’aprovació de l’anomenat “Pacte d’Estat en
matèria de violència de gènere” per
part del Congrés dels Diputats el 28
de setembre de 2017, ha hagut de
transcórrer quasi un any fins a l’inici
de la materialització d’algunes de les
previsions de reforma normativa que
contenia.
Així, el 4 d’agost passat es va publicar
al BOE el Reial decret-llei 9/2018, de
3 d’agost, de mesures urgents per al
desenvolupament del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, que va
entrar en vigor l’endemà de las seva
publicació.
Aquesta disposició modifica diverses
lleis d’interès, com ara la 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, per tal d’incorporar les actuacions en la promoció de la igualtat
entre homes i dones, així com contra
la violència de gènere com una nova
competència pròpia dels municipis.
És un fet rellevant que calia incorporar a la llei assenyalada, perquè la Llei
de pressupostos generals de l’Estat
(6(2018) ja s’havia anticipat establint
quanties específiques destinades a
les entitats locals per a implementar
el Pacte d’Estat indicat.

Més calat té la modificació de l’article
156 del Codi Civil, que passa a suprimir del catàleg d’actes que requereixen una decisió comuna en l’exercici
de la pàtria potestat, la intervenció
psicològica dels menors exposats a
violència de gènere; concretament
en els casos en que qualsevol dels
progenitors hagi estat condemnat (en
sentència i mentre no s’hagi extingit
la responsabilitat penal) o estigui incurs en un procés penal iniciat contra
ell per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat
moral o la llibertat i indemnitat sexual
de l’altre progenitor o dels fills i filles
comuns menors d’edat o per atemptar contra la vida de l’altre progenitor.
En aquests casos aquest cònjuge
condemnat o contra qui es segueix
un d’aquest procediments només
haurà de ser informat prèviament
de la intervenció psicològica dels
menors. Si l’assistència s’hagués
de prestar a fills o filles majors de
setze anys, caldrà llur consentiment
exprés.

També els col·legis de procuradors
han d’adoptar les mesures necessàries per a la designació urgent
de procurador o procuradora en els
procediments que se segueixin per
violència de gènere quan la víctima
vulgui personar-se com a acusació
particular.

Però, per descomptat, les modificacions més estructurals afecten la
llei orgànica 1/2004 de mesures de
protecció integral contra la Violència
de Gènere.

En segon lloc, l’acreditació de les
situacions de violència de gènere
que donen lloc al reconeixement dels
drets que la dita llei orgànica atribueix en l’àmbit laboral i de la seguretat
social es modifica, ampliant els títols
judicials habilitants per acreditar la
condició de víctima de violència de
gènere. Ja no ho seran exclusivament l’ordre de protecció i, de forma
excepcional, l’informe del Fiscal que
indiqui l’existència d’indicis que la
demandant és víctima de violència de
gènere fins a que s’hagi dictat l’ordre
de protecció. Ara també ho serà una

Així, en primer lloc, pel que afecta la
nostra professió, la llei estableix que
els col·legis d’advocats han d’adoptar les mesures necessàries per a la
designació urgent de lletrat o lletrada
d’ofici en els procediments que se
segueixin per violència de gènere i
per a assegurar la seva immediata
presència i assistència a les víctimes.

Resulta molt important assenyalar
l’atribució “ex lege” de la representació processal a l’advocat o advocada
designat per a la víctima fins a la designació del procurador o procuradora,
mentre la víctima no s’hagi personat
com a acusació. Això té com a conseqüència que -fins a la personació- serà
el professional de l’advocacia el que
haurà de complir el deure d’assenyalament de domicili a efectes de
notificacions i trasllats de documents.
El fet que es demori la personació no
pot comportar perjudicis en el dret de
defensa de l’acusat, perquè les actuacions practicades fins a la personació
no es s’hauran de retrotreure ni reiterar després de la personació.
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sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere i qualsevol
mesura cautelar acordada judicialment
a favor de la víctima. L’informe del
Fiscal deixarà de ser excepcional i
s’amplia l’acreditació als informes
dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d’acollida
destinats a víctimes de violència de
gènere de l’Administració pública
competent; o per qualsevol altre
títol, sempre que això estigui previst
en les disposicions normatives de
caràcter sectorial que regulin l’accés
a cada un dels drets i recursos.
Amb aquesta ampliació d’acreditacions s’intenta posar remei al problema
que deriva de l’existència d’un percen-
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tatge elevat de víctimes de violència
de gènere assassinades que no havia
de denunciat prèviament la situació de
maltractament que estaven patint.
Aquests nous mitjans d’acreditació
de les situacions de violència de
gènere que incorpora aquest Reial
decret-llei seran aplicables només
respecte de sol·licituds de reconeixement de drets motivades per situacions de violència de gènere que
hagin tingut lloc amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei, incloses aquelles que, iniciades amb anteriorment a aquest, es
mantinguin després d’aquest i siguin
acreditades per algun dels mitjans
previstos en la llei.

El Reial decret-llei també preveu que
els ajuts econòmics de pagament únic
previstos a la Llei orgànica 1/2004
puguin ser compatibles amb qualsevol
dels previstos a la Llei 35/1995, d’11
de desembre, d’Ajuts i Assistència a
les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual, així como com
amb qualsevol altre ajut econòmic de
caràcter autonòmic o local concedit
per la situació de violència de gènere.
Aquest Reial decret-llei ja ha estat
convalidat pel Congrés dels Diputats
i, en l’actualitat es tramita com a
projecte de llei, de manera que podria
ser millorat, ampliant el seu abast i incorporant altres mesures de reforma
de la Llei 1/2004.

JU R I S P R U D
EN

AL
CI

JU R I S P R U D
EN

LABORAL
LA PRESTACIÓ PER
MATERNITAT QUEDA
EXEMPTA DEL
PAGAMENT D’IRPF
Sentència 1462/2018 de 3
d’octubre de 2018 del Tribunal
Suprem
El Tribunal Suprem ha establert a la
Sentència de 5 d’octubre de 2018
que les prestacions per maternitat
estan exemptes de tributació al IRPF.
En aquest sentit, la Sala confirma
la Sentència del 2013 del TSJ de
Madrid en la qual el Tribunal estimà
el recurs d’una dona que reclamava
que se li retornés la quantitat
ingressada al exercici d’ IRPF per la
prestació per maternitat amb càrrec
a la Seguretat Social. L’advocat
del Estat recorregué al TS aquesta
última Sentència argumentant que la
prestació de maternitat satisfeta per
la Seguretat Social té la funció de
substituir la retribució ordinària (no
exempta de IRPF) que obtindria la
treballadora pel seu treball habitual
i que deixa de percebre al gaudir
del corresponent permís. Rebatent
tals arguments, el TS exposa que la

prestació per maternitat a càrrec del
INSS pot incardinar-se en el supòsit
previst en la lletra h) del article 7 de
la Llei de IRPF quan disposa que
“igualment estaran exemptes les
demés prestacions públiques per
naixement, part o adopció múltiple,
adopció, fills a càrrec i orfandat.” Així
mateix, el legislador recorda que
tals situacions es consideren com a
situacions protegides que exigeixen
ser garantides amb la màxima
protecció legal.

L’ACORD AMB LA
REPRESENTACIÓ
SINDICAL IMPEDEIX
LA DISCUSSIÓ DE LA
CONCURRÈNCIA
DE LA CAUSA
D’ACOMIADAMENT
COL·LECTIU EN ELS
PROCEDIMENTS
D’IMPUGNACIÓ
INDIVIDUAL
Sentència 699/2018 de 2 de juliol
de 2018 del Tribunal Suprem
A la Sentència de 2 de juliol de
2018 el Tribunal Suprem ha rebutjat
que sigui possible discutir-se
la concurrència de la causa del
acomiadament col·lectiu en cada
un dels múltiples procediments
d’impugnació individual que
puguin eventualment plantejar-se
pels treballadors afectats quan el
procediment col·lectiu ha finalitzat
amb l’acord de la representació
sindical. El Tribunal exposa que és
il·lògic que s’admeti la possibilitat
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de qüestionar en plets individuals
la concurrència i justificació de
les causes del acomiadament
col·lectiu en tant que no es
tracta de decisions unilaterals de
l’empresa, sinó de pactes en els
que la mesura ha estat acordada
de mutu acord pels representants
dels treballadors legitimats a tal
efecte i no ha estat combatuda per
els qui disposaven de l’acció per
poder fer-ho. Així, el legislador ha
optat per incorporar el límit de les
impugnacions judicials de l’acord
d’acomiadaments col·lectius a
l’existència de frau, dol, coacció
o abús de dret per tal d’evitar
un increment de litigiositat que
generés l’existència d’innumerables
processos individuals en els que
es discutís la concurrència de la
causa d’un mateix acomiadament.
Això podria suposar l’absència de
la resposta homogènia perseguida
pel legislador i la vulneració dels
principis d’igualtat de tractament
i seguretat jurídica al obrir-se la
possibilitat d’emetre’s sentències
contradictòries.

PENAL
APLICACIÓ DE LA
CIRCUMSTÀNCIA
DE L’AGREUJANT DE
GÈNERE
Sentència 420/2018 de 25 de
setembre del Tribunal Suprem
El Tribunal Suprem ha elevat la
condemna imposada a un home
que va agredir a la dona amb la qual
mantenia una relació sentimental,

Tu et pots
endarrerir,
però el temps
no ho farà.
Benjamin Franklin

Fes ara aportacions
i pagaràs menys
impostos a la propera
declaració de la renda.

%
4
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sense convivència, després de llevarli el mòbil i dir-li “si no ets meva no
ets de ningú”. El tribunal aplica la
circumstància agreujant de gènere
a aquest cas en considerar acreditat
l’intent de dominació de l’acusat
sobre la víctima.
El Tribunal Superior de Justícia de
Castella i Lleó no va apreciar tal
circumstància en entendre que no
s’havia provat l’intent d’humiliació
de la dona per part del penat.
Els fets provats en la Sentència
refereixen que, en una discussió
de la parella, l’acusat mogut per
la gelosia en creure que la dona
s’estava comunicant per telèfon
amb un altre home, va aprofitar
el moment en què ella es trobava
en el servei per agafar un ganivet
i “abalançar-se sobre la víctima
donant-li ganivetades, al mateix
temps que proferia expressions
com “si no ets meva no ets de
ningú”.
L’Alt Tribunal recorda en la seva
sentència que l’acusat li va llevar
el mòbil a la víctima en creure que
pogués estar comunicant-se amb
un altre home; i que en el curs
de l’agressió va manifestar “si
no ets meva no ets de ningú”. De
tots dos fets es desprèn - segons
la Sala- “l’intent de dominació de
l’acusat sobre la víctima i la seva
consideració d’aquesta concreta
dona com un ser incapaç de prendre
decisions sobre els aspectes més
personals i íntims de la seva vida
que poguessin merèixer alguna
classe de respecte”.
La Sala refereix també que
l’acreditació d’una determinada
personalitat en l’acusat no
justifica l’aplicació de l’agreujant
de gènere, perquè el contrari
conduiria a sancionar al subjecte
per la seva forma de ser i no pel
que ha fet.
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No obstant això, en el supòsit
analitzat, aquesta personalitat de
l’acusat “és solament un element
més, doncs la dominació i el
menyspreu sobre la dona resulten
característiques de la conducta
executada, tal com apareix descrita
en els fets provats”.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
SANCIONS PER
INCOMPLIMENT DELS
CABALS ECOLÒGICS
Sentència 1460/2018 de 3
d’octubre del Tribunal Suprem
En aquesta Sentència el Tribunal
Suprem estima parcialment el
recurs interposat per l’Associació
Espanyola d’Ornitologia i l’Associació
per l’estudi i millora dels salmònids
contra determinats articles del Reial
Decret 638/2016, de 9 de desembre,
pel qual es va modificar el Reglament del Domini Públic Hidràulic (el
“RDPH”) juntament amb diversos
reglaments en matèria de gestió de
riscos d’inundacions, cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals.
Concretament, el Tribunal Suprem
anul·la la modificació operada sobre
el RDPH referent al control i seguiment del règim dels cabals ecològics, és a dir, els cabals mínims d’aigua dels rius determinats legalment
i en base als quals l’Administració hidràulica pot sancionar els productors
hidroelèctrics i altres agents que els
incompleixin. Es tracta d’una mesura reclamada des de fa anys per les
associacions ecologistes.
La modificació impugnada venia a
establir uns determinats marges

de tolerància, en virtut dels quals
l’incompliment de les exigències
dels plans hidrològics en relació als
cabals ecològics no comportaria
l’incompliment del règim d’aquests
cabals.
Concretament, s’establien cinc
supòsits en els quals s’entén que
hi hauria incompliment dels cabals
–com per exemple, en referència
a paràmetres com ara la durada de
l’incompliment–.
Per a la resolució de la controvèrsia
el Tribunal Suprem centra el concepte de cabal ecològic, concepte normatiu definit al Text Refós de la Llei
d’Aigües com «aquells cabals necessaris que mantenen, com a mínim,
la vida piscícola que de manera natural habitaria o podria habitar al riu, així com la seva vegetació de ribera».
Els cabals ecològics, de conformitat
amb la mateixa Llei d’Aigües, venen
determinats pels respectius Plans
hidrològics i s’estableixen en base
a estudis específics per a cada tram
dels rius. Constitueixen, en definitiva, una limitació que restringeix amb
caràcter general els sistemes d’explotació del recurs hídric.
Doncs bé, el Tribunal Suprem accepta el raonament de la demanda,
segons el qual aquelles exclusions
sobre les exigències imposades als
plans hidrològics desnaturalitzen el
propi règim la vigilància del qual correspon als Organismes de Conca. És
a dir; tenint en compte que la potestat d’establir els cabals determinats
correspon a l’òrgan administratiu
planificador, no es pot acceptar que
una vegada determinats, la norma
reglamentaria pugui reduir els supòsits d’incompliment.
Per tant, en virtut d’aquesta Sentència queda anul·lat l’apartat segon
de l’article 49 quinquines del Reglament de Domini Públic Hidràulic, en
la redacció donada per l’article primer del Reial Decret 638/2016.
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Montserrat Capdevila
Col·legiada 14.670

ALERTA FISCAL
El 4 de juliol es va publicar la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que va
entrar en vigor el dia 5 de juliol, encara que algunes
de les mesures fiscals relatives a l’Impost de Societats tenen efecte pels períodes iniciats l’1 de gener
de 2018. Incorpora mesures tributàries, entre les
quals destaquem les següents:
• En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s’augmenta la reducció per obtenció
de rendiments del treball, també si s’amplien les
deduccions per maternitat i per família nombrosa o
persones amb discapacitat a càrrec, s’augmenta l’import exempt del gravamen de determinades loteries
i s’augmenta la deducció aplicable a les inversions
realitzades per recolzar als emprenedors (“business
angels”);
• En l’Impost sobre Societats (IS) es modifica la
reducció de les rendes procedents de determinats
actius intangibles i el seu règim transitori;
• En l’Impost sobre el Patrimoni (IP) es prorroga l’exigència del seu gravamen, i

• En l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) es rebaixa el
tipus impositiu aplicable a l’entrada a les sales cinematogràfiques, que passa de tributar del 21% al 10%.
A conseqüència de l’ aprovació de l’esmentada Llei,
s’han modificat els models de pagaments fraccionats a compte del IS (models 202 i 222), el model de
declaració de l’impost sobre societats i de declaració informativa anual a presentar per les entitats en
règim d’atribució de rendes per als períodes impositius iniciats en 2017 (models 200 i 220) i el model de
declaració d’ informació país per país (model 231).
ELS TRIBUNALS DIUEN:
Volem fer esment de diferents sentències del Tribunal
Suprem (TS) pel seu interès:
• El TS considera en la seva sentència de 2 de juliol
de 2018 que la utilització indeguda «ab initio» d’un
procediment de verificació de dates constitueix un
supòsit de nul·litat de ple dret i, per tant, invàlid per a
interrompre el termini de prescripció del dret de l’Administració a determinar el deute tributari mitjançant
l’oportuna liquidació. És una limitació a les àmplies
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potestats de l’Administració tributària i a la nomenada “doctrina del segon tir”; és a dir la possibilitat de
dictar una segona liquidació quan la primera ha estat
anul·lada. El Tribunal considera que la utilització per
part de l’ Administració tributària d’un procediment
que no és l’establert legalment constitueix un supòsit
de nul·litat de ple dret.
• El TS considera en la seva sentència de 10 de setembre de 2018 que és possible adjuntar documentació no aportada a l’Administració tributària en els
primers requeriments efectuats per aquesta, en el
moment en el qual es presenti recurs de reposició
contra la liquidació tributària emesa. A més, considera que no procedeix l’aplicació supletòria d’una norma
quan la qüestió està expressament regulada per una
llei pròpia.
En aquest cas concret, la regulació del procediment
de les reclamacions econòmic-administratives és
completa i permet que l’òrgan revisor admeti i valori
las proves propostes, excepte que es refereixin a
fets que no tinguin rellevància per a la decisió de les
pretensions exercides. Pel contrari, la norma administrativa general (Llei 30/92 o 39/2015) al·legada per
l’Audiència Nacional, estableix que no es tindran en
compte en la resolució dels recursos els fets, documents o al·legacions del recurrent quan, havent pogut
aportar-lo en el tràmit d’ al·legacions, no ho hagi fet.
El TS conclou que no procedeix l’ aplicació supletòria de la norma administrativa general (Llei 30/92
o 39/2015) als procediments revisors en matèria
tributaria. S’estableixen, però, dos límits: la bona fe
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i la proscripció de l’abús del dret però que s’han de
constatar a l’expedient i la seva existència s’ha de
justificar complidament per l’ òrgan competent.
• En diverses sentències emeses recentment el TS
ha considerat que el mètode de comprovació del
valor real d’immobles consistent en multiplicar el
valor cadastral per un coeficient no és adequat si no
es complementa amb la realització d’una activitat
estrictament comprovadora directament relacionada
amb l’immoble (per exemple, visita o taxació singularitzada). A més, donada la presumpció de veracitat de
les autoliquidacions tributàries, la càrrega de la prova
que el valor declarat és inferior al valor real correspon
a l’Administració tributària.
• En data 9 de juliol de 2018, el TS ha emès una important sentència sobre els preceptes de l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) declarats inconstitucionals pel
Tribunal Constitucional (TC).
El TS matisa l’anul·lació que va fer el TC de determinats articles de la Llei d’Hisendes Locals (LHL).
Segons el TS, l’anul·lació del TC dels articles 107.1
i 107.2 de la normativa és “parcial” perquè “són
constitucionals i resulten plenament aplicables
en tots aquells supòsits en què l’obligat tributari
no aconsegueix acreditar que la transmissió de la
propietat dels terrenys no ha posat de manifest un
increment de valor”.
Per tant, cobrar l’impost de la plusvàlua només és
il·legal quan el contribuent acredita que no va guanyar
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diners en la transacció. Per això, el magistrat sí que
considera absolutament inconstitucional l’article
110.4, perquè impedia que pogués demostrar-ho.
Aquest tribunal interpreta que el TC reconeix el dret
constitucional del contribuent a demostrar que no hi
va haver plusvàlua i es respecta així l’article 31.1 de
la Constitució, que fixa que el ciutadà ha de contribuir “d’acord amb la seva capacitat econòmica”. El
contribuent ha de demostrar que no hi ha plusvàlua
aportant qualsevol document o prova que acrediti
els valors del bé, com per exemple, les escriptures.
Després ha de ser la mateixa Administració la que
comprovi que els documents són vàlids.
Així considera que només és nul·la l’aplicació de
l’impost quan el contribuent ha acreditat que no hi va
haver beneficis en la venda. Segons la sentència, en
la resta de casos és perfectament legal.
Tanmateix, s’han de dictar noves sentències de cassació properament sobre diferents punts conflictius
de la interpretació de la sentència del TC i es veurà la
solució donada a aquests supòsits.
L’ADMINISTRACIÓ DIU:
Destaquem algunes contestacions a consultes fetes
a la Direcció General de Tributs (DGT) en els darrers
mesos:
• Consulta vinculant de 26 de juliol de 2018 per la
qual s’admet que les despeses satisfetes a la Seguretat Social d’un altre país poden considerar-se despeses deduïbles als efectes de calcular el rendiment
net del treball de la persona física, sempre que sigui
resident a Espanya i d’acord amb la normativa vigent
en la matèria, la legislació de la Seguretat Social
aplicable al treballador resulti ser de l’altre país, hagi
de cotitzar en aquest país pel desenvolupament de la
seva feina i les cotitzacions estiguin vinculades directament als rendiments íntegres del treball obtinguts
per el seu treball a l’estranger i subjectes a l’ IRPF a
declarar pel treballador.
Consulta vinculant de 26 de juny de 2018 segons la
qual el valor d’ adquisició de les accions gratuïtes en-

tregades al treballador, a efectes del càlcul del guany
patrimonial obtingut en la seva posterior venda, és el
mateix tant si l’entrega inicial de les accions per l’empresa al treballador tributa com rendiment del treball
en espècie com si no tributa com a tal, per considerar-se exempta, sent en els dos supòsits, el seu valor
d’adquisició, el valor normal de mercat d’aquestes
accions en el moment de la seva entrega que, en el
cas d’accions cotitzades, és el seu valor de cotització.
L’ingrés a compte efectuat per l’ empresa no forma
part del valor d’ adquisició de las accions pel càlcul
del guany o pèrdua patrimonial generada en la posterior transmissió de les mateixes
A TENIR EN COMPTE:
• El Tribunal Suprem, en una recent sentència, ha
establert que les prestacions públiques per maternitat rebudes de la Seguretat Social són exemptes de
l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
El TS canvia la tendència, particularment accentuada en seu administrativa, consistent en interpretar
restrictivament les normes reguladores de beneficis
fiscals, posant de relleu que no s’han d’entendre com
a privilegis, sinó com manifestacions ordinàries de la
potestat tributària.
Això canvia la interpretació tributària i significa que
els contribuents que estiguin litigant podran apel·lar a aquesta sentència en el curs del procediment.
També implica que es podrà sol·licitar rectificació de
les autoliquidacions d’IRPF no prescrites (en general,
exercicis 2014 a 2017), demanant la devolució de les
quantitats ingressades més els interessos de demora
meritats.
• S’ha de recordar que la majoria de les empreses
(les que tenen el període impositiu coincident amb
l’any natural) hauran de presentar el model 232 “Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris
qualificats de paradisos fiscals” durant el mes de novembre. Es tracta d’una declaració anual que s’ha de
presentar el mes següent als deu mesos posteriors a
la conclusió del període impositiu al qual es refereixi
la informació a subministrar.

AL VOLTANT DE LA
CADUCITAT!
L’autora realitza una exhaustiva exposició de l’acció de nul·litat per vici
en el consentiment de la contractació de productes bancaris complexos:
Anàlisi de l’evolució jurisprudencial des de la STS de 12 de gener de 2015.

Yolanda Corzo Luis
Col·legiada 34.056

L

a caducitat de l’acció de nul·litat és una de
les al·legacions més recurrents que els bancs
solen presentar en les contestacions a les
demandes de nul·litat relativa per vici en el
consentiment. Si s’estima pel jutjat, suposa la
pèrdua del dret per a reclamar per haver deixat transcórrer cert termini sense exercir o presentar la demanda.
Les representacions de les entitats financeres solen repetir que el termini per a l’exercici de l’acció de nul·litat
és de quatre anys comptats des de que es va formalitzar
el contracte o si més no, des de que es va tenir coneixement de l’error. El precepte que citen per fonamentar
aquesta al·legació és l’article 1301 del Codi Civil: “l’acció
de nul·litat només durarà quatre anys. Aquest temps comença a comptar: (...) En els d’error, o dol, o falsedat de
la causa, des de la consumació del contracte.”
Per a la majoria d’operadors jurídics sembla que està
molt superada, o ho hauria d’estar en aquests casos,
excepcionar la caducitat de l’acció si han transcorregut
quatre anys des de la perfecció del contracte. És clar
que ens trobem davant d’un supòsit típic de contracte
de tracte successiu, que destaca per la continuïtat i la
periodicitat de la realització de la prestació o compliment del contracte, de manera que aquest no queda
consumat fins que les dues parts compleixen amb
totes les prestacions derivades del contracte. Per tant,
la primera afirmació que podem fer és que segons la

doctrina tradicional i la jurisprudència s’entén per consumació del contracte no la subscripció del contracte
sinó quan es va donar la darrera de les prestacions derivades del contracte -STS 11 de juny de 2003-. D’aquesta manera, l’inici del termini per determinar la caducitat
de multitud de contractacions bancàries (swaps,
preferents, fons...) s’ha vingut fixant en el moment de
venciment d’aquests productes.
Ara bé, la sentència del Tribunal de 12 de gener de
2015, que es troba amb l’enjudiciament d’un producte
“Unit Linked”, fixa una nova línia en la doctrina jurisprudencial respecte de la interpretació de la consumació: assenyala com a dies “a quo” per al còmput dels
quatre anys des del moment en què es va poder tenir
coneixement de l’existència de l’error o dol.
Assenyala amb poc encert en la redacció, si bé amb
una clara intenció de salvaguardar els interessos de
l’afectat, literalment que “... en relacions contractuals
complexes com són sovint les derivades de contractes
bancaris, financers o d’inversió, la consumació del contracte, a efectes de determinar el moment inicial del
termini d’exercici de l’acció d’anul·lació del contracte
per error o dol, no pot quedar fixada abans que el client
hagi pogut tenir coneixement de l’existència d’aquest
error o dol. El dia inicial del termini d’exercici de l’acció
serà, per tant, el de suspensió de les liquidacions de
beneficis o de meritació d’interessos, el d’aplicació de
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mesures de gestió d’instruments híbrids acordades
pel FROB, o, en general, un altre esdeveniment similar
que permeti la comprensió real de les característiques
i riscos del producte complex adquirit per mitjà d’un
consentiment viciat per l’error”.
Aquesta doctrina del ple del TS, es confirma mesos
després amb la STS de 16 de setembre de 2015, en
la qual es jutja la nul·litat per error en el consentiment
d’un altre producte o complex contracte bancari com
són les participacions preferents; i estableix un nou termini des de que
l’afectat ha pres
LES
coneixement de
l’error, assentant
REPRESENTACIONS
el dies a quo en
DE LES ENTITATS
el moment en el
qual pot exercitar
FINANCERES
l’acció.

SOLEN REPETIR
QUE EL TERMINI
PER A L’EXERCICI
DE L’ACCIÓ DE
NUL·LITAT ÉS
DE QUATRE
ANYS COMPTATS
DES QUE ES VA
FORMALITZAR EL
CONTRACTE DES
DE QUE ES VA TENIR
CONEIXEMENT DE
L’ERROR

Complica més el
supòsit dictant
Sentència de 3 de
març de 2017, declarant caducada
l’acció de nul·litat
en una permuta
financera, fent un
còmput del termini que parteix d’un
moment anterior
a la consumació
del producte. Raó
per la qual amb
el que, paradoxalment semblava un
intent de “rescatar” els interessos
dels afectats, es
dóna peu a que
s’acabin “rescatant” els interessos de la banca; atès que acaba fixant el dies “a quo”
per al còmput dels quatre anys en un moment previ a
la consumació del contracte, en contra del tenor literal i
de l’esperit del 1301 CC.
Com no podia ser d’altra manera, els bancs comencen
utilitzant aquesta doctrina per causar just l’efecte contrari al pretès pel TS, que és considerar caducada l’acció de nul·litat en procediments judicials en els quals
l’afectat insta l’acció dins el termini de quatre anys des
de la consumació, però que ha tingut coneixement de
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l’error amb anterioritat. És a dir, que en contra de l’esperit i finalitat de la doctrina establerta en la pròpia STS
de 12 de gener de 2015, moltes Audiències han vingut
aplicant-la i deixant automàticament caducades accions
de nul·litat, malgrat haver-se presentat dins dels quatre
anys següents a la consumació del contracte, si existia
coneixement de l’error anterior a la consumació.
Per sort, en tot aquest desgavell, algunes audiències
han mantingut que l’únic moment en el qual es pot tenir
una visió global del contracte i de les conseqüències
econòmiques del mateix, és en el moment del seu venciment, atès que avançar la consumació a un moment
anterior al del venciment del contracte implicaria una
visió esbiaixada i parcial del mateix, el que portaria a una
configuració errònia. Per exemple, en SAP Barcelona,
de data 25 de maig de 2016, SAP de Sòria, de data 27
d’abril de 2016, SAP Madrid, de data 6 de juliol del 2016.
Fins que en una molt interessant sentència de data 19
de febrer de 2018 el Tribunal Suprem, finalitza el debat
fins ara existent i, en un enjudiciament d’uns contractes
de “swap” estableix que “Mitjançant una interpretació
de l’art. 1301.IV CC ajustada a la naturalesa complexa de
les relacions contractuals que es presenten en l’actual
mercat financer, la doctrina de la sala es dirigeix a impedir que la consumació del contracte, a efectes de determinar el moment inicial del termini d’exercici de la acció
d’anul·lació del contracte per error o dol, quedi fixada
abans que el client hagi pogut tenir coneixement de
l’existència d’aquest error o dol. D’aquesta doctrina establerta per la sala - referint-se a la STS de 12 de gener
de 2015 - no resulta que el còmput del termini d’exercici de l’acció hagi avançar-se a un moment anterior a la
consumació del contracte pel fet que el client que pateix
l’error pugui tenir coneixement del mateix, el que aniria
contra el tenor literal de l’art. 1301.IV CC, que diu que el
temps per a l’exercici de l’acció comença a córrer «des
de la consumació del contracte»”.
En conclusió, tot i les anades i vingudes, queda clar, almenys a hores d’ara, donada la canviant jurisprudència
en els últims temps: (I) que la consumació dels contractes amb obligacions bilaterals i d’execució continuada
es produeix quan es dóna l’última de les prestacions, o
data de venciment; (II) que el dies “a quo” a l’efecte de
computar el termini de caducitat, no poden avançar-se
al moment de la consumació del contracte; i (III) que
en els casos en què el contracte es consumés amb
anterioritat al fet que el consumidor pogués tenir “com
cabdal coneixement” de l’error patit en la contractació,
el moment per fixar el dies “a quo” serà posterior a la
data de consumació.

L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE
JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA
EN MATÈRIA DE FAMILIA
Anàlisi detallat de les conseqüències ocasionades tres anys després de la reforma de
la jurisdicció voluntària en l’àmbit de la tramitació de determinats expedients en
procediments de família.

Sandra Barberà
Col·legiada 36.059

D

es del 2 de juliol de 2015, existeix en el
nostre ordenament una reforma de la jurisdicció voluntària que, sens dubte, ha portat
canvis substancials en molts dels procediments de família. Doncs bé, transcorreguts gairebé tres anys des de l’entrada en vigor, sembla
oportú analitzar els detalls en relació amb aquest tipus
d’expedients, que trobem regulat en el títol III de la Llei
15/2015 de 2 de juliol de la Jurisdicció Voluntària (LJV ).
En primer lloc, destacaria que la principal característica
d’aquesta Llei és l’alternativitat, ja que s’atribueix el coneixement d’un important nombre d’assumptes als lletrats
de l’Administració de Justícia (LAJ), notaris i registradors de
la Propietat i Mercantils, compartint amb caràcter general la
competència dels Jutges per al seu coneixement.
En seu judicial, la LJV, atorga al jutge el coneixement
d’aquells expedients que afecten l’interès públic o estat
civil de les persones, així com aquells que necessiten
d’una específica activitat de tutela de normes substantives,
deparant actes de disposició o de reconeixement, creació o
extinció de drets subjectius o quan estiguin en joc els drets
de menors o persones amb la capacitat modificada judicialment. Quant a la resta d’expedients, delega la competència per al coneixement dels mateixos, a l’LAJ.

Així, en el procediment de família, la llei de Jurisdicció Voluntària regula les següents matèries i tipus d’intervenció:
• La dispensa de l’impediment matrimonial (art. 81 a
84 de la LJV), per a la qual no és necessària la intervenció d’advocat o procurador i la legitimació correspon al
contraent en qui concorri l’impediment per al matrimoni.
Es tracta d’un expedient relativament nou respecte de
la situació anterior a la LJV, ja que s’atribueix al jutge la
competència per a concedir la dispensa de l’impediment
de mort dolosa del cònjuge anterior, competència que
abans corresponia al Ministre de Justícia.
• La intervenció judicial en cas de desacord en l’exercici de
la pàtria potestat (art. 86 de la LJV) per a la qual no és necessària la intervenció d’advocat o procurador i la legitimació correspon als progenitors, individual o conjuntament. El
precepte comprèn dos supòsits diferenciats. El primer es
refereix als supòsits de desacord en l’exercici de la pàtria
potestat atribuïda conjuntament a tots dos progenitors. El
segon supòsit es refereix al desacord entre els progenitors
o tutors en els actes d’assistència en l’exercici de la pàtria
potestat al fill menor no emancipat.
• La intervenció judicial per a l’adopció de mesures de
protecció relatives a l’exercici inadequat de la potestat
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de guarda o administració dels béns del menor o persona amb capacitat judicialment modificada (Art. 87 de la
LJV) per a la qual no és necessària la intervenció d’advocat o procurador i la legitimació correspon al mateix
afectat o qualsevol parent, al Jutge d’ofici o al Ministeri
Fiscal. Aquest precepte també comprèn dos supòsits
clarament diferenciats. D’una banda, el d’adopció de mesures de protecció per un exercici inadequat de la pàtria
potestat, i d’una altra, el d’adopció de mesures de bona
administració i gestió dels béns i rendes del menor per a
garantir la protecció del seu patrimoni.
• La intervenció judicial en cas de desacord entre els
cònjuges i en l’administració dels béns de guanys (Art.
90 de la LJV) per a la qual no és necessària la intervenció d’advocat o procurador, llevat que la intervenció
judicial fora per a la realització d’un acte de caràcter
patrimonial amb un valor superior als 6.000 euros, en
aquest cas serà necessària i la legitimació correspon als
cònjuges, individual o conjuntament.
• La celebració del matrimoni, que des de l’1 de juliol de
2017, es tramita d’acord amb la Llei de Registre Civil de
2011 (Art. 50 LRC). És competent per a la seva tramitació, el Notari del lloc del domicili de qualsevol dels
contraents, el secretari judicial o encarregat del Registre
Civil d’un d’ells.
Resolt favorablement l’expedient, el matrimoni es pot
celebrar davant del mateix secretari judicial, jutge de Pau
o alcalde. Però si fos el notari qui hagués estès l’acta
matrimonial dels contraents, podran atorgar el consentiment, a elecció seva, davant el mateix notari o un altre
diferent del que hagués tramitat l’acta prèvia.
La prestació del consentiment s’ha de fer en la forma
que preveu el Codi Civil, i en el cas de matrimonis davant notaris, a més caldrà observar els articles 50 i 51 de
la Llei del notariat.
• La determinació del règim econòmic matrimonial. Amb
l’entrada en vigor l’1 de juliol de 2017 de l’article 60 de
la llei del Registre Civil de 2011, s’estableix per primera
vegada la necessitat de fer constar el règim matrimonial,
que tants dubtes havia ofert fins ara.
A partir de la seva entrada en vigor, juntament amb la
inscripció de matrimoni, s’inscriurà el règim econòmic
matrimonial legal o pactat que regeixi el matrimoni i els
pactes, les resolucions judicials o altres fets que puguin
afectar el mateix. En l’expedient matrimonial ha de constar el règim econòmic matrimonial que sigui aplicable,
per aplicació dels punts de connexió de l’Art . 9.2 del CC.
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Estableix l’Art. 50.6 de la LRC que, realitzades les anteriors diligències, el secretari judicial, notari o encarregat
del Registre Civil que hi hagi intervingut, finalitzarà l’acta
o dictarà resolució fent constar (...) la determinació del
règim econòmic
matrimonial que
DESTAQUEM QUE
resulti aplicable.
LA PRINCIPAL
Com a novetat, es
podrà fer constar
CARACTERÍSTICA
el règim econòmic
D’AQUESTA LLEI ÉS
matrimonial que resulti aplicable a un
L’ALTERNATIVITAT,
matrimoni ja insJA QUE S’ATRIBUEIX crit, quan aquell no
constés amb anteEL CONEIXEMENT
rioritat i no s’aporD’UN IMPORTANT
tin escriptures de
capitulacions, per
NOMBRE
la qual cosa serà
D’ASSUMPTES
necessària la tramitació d’una acta
ALS LLETRATS DE
de notorietat, que
L’ADMINISTRACIÓ
es tramita d’acord
DE JUSTÍCIA,
amb l’Art. 53 de la
Llei del Notariat.

NOTARIS I
REGISTRADORS

• Finalment, destacar l’especial novetat introduïda per la
LJV, relativa a separacions i divorcis de mutu acord, sense fills menors d’edat
no emancipats, ni amb capacitat judicialment modificada.
Quan les parts decideixin acudir a la separació o divorci de
mutu acord a través del jutjat, serà preceptiva la postulació processal d’advocat i procurador i resoldrà el LAJ mitjançant Decret; mentre que, si s’opta per la via notarial,
només serà obligatòria l’assistència de lletrat en exercici,
en el moment d’atorgament de l’escriptura pública.
A la pràctica, és habitual trobar-se amb pactes que s’estipulen per ordenar i liquidar les relacions econòmiques dels
cònjuges, que en ocasions no són aprovats pels Jutjats de
Família per excedir del seu àmbit objectiu competencial,
sense perjudici del caràcter vinculant entre les parts , com
és per exemple l’extinció del proindivís conjugal gravat amb
hipoteca, que s’adjudica a un dels cònjuges amb obligació
d’alliberar a l’altre de la seva condició de deutor hipotecari.
En definitiva, és important tenir en compte que el legislador espanyol, ha volgut separar la jurisdicció voluntària
de la jurisdicció contenciosa, reconeixent-li autonomia
conceptual dins del conjunt d’activitats jurídiques públiques legalment atribuïdes als Tribunals de Justícia.

LA SEGURETAT PRIVADA: UNA
APROXIMACIÓ JURÍDICA I UNA PINZELLADA
SOBRE ELS ROBATORIS FORMIGA
L’autor d’aquest article fa una succinta exposició dels supòsits de fet on
poden coincidir les funcions del personal de la seguretat privada i les
intervencions dels professionals de l’advocacia.

Jaume Baró i Queralt
Col·legiat Núm. 39.806

S

EL PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA

ovint els advocats ens trobem amb casos en els
quals hem de dirimir aspectes relacionats amb
personal de Seguretat Privada (SP), i especialment
amb els vigilants de seguretat. En el present article
tractarem, breument, quines són les funcions del
personal d’aquesta especialitat i els principals fets pels
quals hem d’intervenir.

Sovint sentim parlar de figures com les d’“auxiliar de seguretat” o “control d’accessos”; especialment en grans
esdeveniments esportius o musicals. La Llei 5/2014 deixa
molt clar qui es pot considerar personal de SP i quines són
les seves funcions:

Per tal de situar-nos hem de dir que tenim una Llei i un Reial
decret que regulen el sector, aquests són: la Llei 5/2014, de
4 d’abril de Seguretat Privada (BOE Núm. 83 de 5 d’abril de
2014) i al Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre pel
qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada.

• Vigilants de Seguretat i la seva especialitat
• Escoltes Privats
• Guàrdies Rurals i les seves especialitats
• Caps de Seguretat
• Directors de Seguretat

COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS:
EL CONTROL POLICIAL

De totes elles la més freqüent és la de vigilant de seguretat, per la qual cosa ens centrarem en ella. Les seves
principals funcions són:

A Catalunya, una part de les tasques de control envers la
SP està transferida a la Generalitat de Catalunya, quedant
les atribucions de les policies de la forma següent:
• Direcció Nacional de la Policia: control de les empreses
de seguretat i del seu personal; però en la pràctica bàsicament es centra en expedició de Targetes d’Identitat Professional, titulació de professors
• Direcció de la Guàrdia Civil: control d’armes
• Direcció General d’Administració de Seguretat (Generalitat): apertura de centres de formació, de despatxos de
detectius, autorització de serveis (armats i no)
Això pot suposar un autèntic maldecap per al professional de la SP, doncs suposa tenir d’interlocutors a diferents
cossos policials.

• vigilància i protecció de béns, establiments i esdeveniments
• efectuar controls d’identitat, de paqueteria, mercaderies i
objectes personals allà on prestin servei
• evitar que es cometin actes delictius en els indrets de la
seva protecció
• en relació amb el objecte de la seva protecció o de la
seva actuació, detenir i posar a disposició dels Cossos de
Seguretat de l’Estat a delinqüents i les proves del delicte
Arribats a aquest punt és on sovint sorgeixen els dubtes.
Pot detenir un vigilant de seguretat? Sí, doncs pot fer-ho
qualsevol ciutadà, sempre i quan s’acompleixin els requisits de l’article 490 de la LECRIM, és a dir: al qui intenti
cometre un delicte o en el moment d’anar a cometre’l, al
delinqüent “in fraganti”, al que estigui fugat d’un centre
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penitenciari. En aquest punt és important destacar que
la detenció ha de ser sempre proporcionada, justificada i
mai arbitrària. No procedirà cap mena d’interrogatori tret
de demandar les dades personals per tal de facilitar-les
al Cos policial pertinent.
Juntament amb el tema de les detencions, i segons la
nostre experiència, altres punts que porten a confusió
són els relacionats amb les pertinences personals, escorcolls, armament i uniformitat i àmbit d’actuació.
Pel que fa a les pertinences personals com pot ser una
bossa de mà o una bossa d’esport en cap cas un vigilant
pot revisar el seu interior. Si ho demana a la persona
afectada aquesta pot negar-s’hi.
En el cas dels escorcolls personals, com en el cas anterior, només es poden portar a terme prèvia autorització de
la persona afectada. Només serà preceptiu en el supòsit
que es posi en risc la seguretat del vigilant. En aquest cas
haurà d’esser efectuat per una persona del mateix sexe.
Només en casos molt concrets un vigilant por portar arma
de foc. En aquest cas serà el revòlver calibre 38 especial
de quatre polzades (article 19, Ordre INT/318/2011, de 1
de febrer, sobre Personal de Seguretat Privada) . Sempre
en els supòsits que recull l’esmentat reglament (article
81), sent aquest: transport i distribució de diners, valors i
objectes valuosos o perillosos; en vigilància d’establiments
militars fàbriques i dipòsits d’armes, indústries qualificades
de perilloses. També en alguns casos en bancs i caixes,
centres productors d’energia, repetidors de comunicacions, polígons industrials, urbanitzacions aïllades, joieries,
museus, cases de joc, vaixells mercants que naveguin per
aigües amb factor de risc. En la majoria dels serveis, com a
únic mitjà de defensa, està permesa la defensa reglamentària de 50 cms. de longitud (article 26, Ordre INT/318/2011,
de 1 de febrer, sobre Personal de Seguretat Privada).
Un altre tema important a comentar és la uniformitat,
doncs sovint en molts establiments comercials veiem
una persona a la porta que realitza tasques de seguretat
sense aquesta habilitat. Per a poder distingir-lo haurà de
portar el distintiu corresponent de vigilant de seguretat
amb el seu numero d’Identificació Professional gravat,
i identificar-se com a tal a requeriment de qualsevol
persona amb la targeta professional expedida per la Direcció General de la Policia.
Igualment, un tema important a remarcar, és que el vigilant només pot realitzar la seva tasca professional en els
edificis o indrets en els quals presten servei, i mai en la
via pública
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Per finalitzar una de les qüestions que també generen força polseguera, és la figura del vigilant com a
agent de l’autoritat. Aquest és un punt que donaria
per un article més extens per la qual cosa tractarem
de resumir-ho de forma acurada. Ja en l’antiga Llei de
l’any 1992, es va eliminar la possibilitat de considerar un vigilant com a agent de l’autoritat, malgrat que
hagués estat així durant més d’un segle i mig. Només
un vigilant de seguretat tindrà aquesta consideració
quan desenvolupi “...activitats de seguretat privada em
cooperació i sota el comandament de Forces i Cossos
de Seguretat” (articles 31 de la Llei). Aquest aspecte
també està recollit en el Codi Penal i més concretament en l’article 554.3: “...També cal imposar les penes
dels articles 550 i 551 als qui escometin, utilitzin violència o intimidin greument: (...)el personal de seguretat
privada, identificat degudament, que dugui a terme
activitats de seguretat privada en cooperació i sota el
comandament de les forces i cossos de seguretat”
També ho indica així l’article 556 pel que fa a la desobediència: “Han de ser castigats amb la pena de presó de
tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos els
qui, sense estar compresos a l’article 550, resisteixin
o desobeeixin greument l’autoritat o els seus agents
en l’exercici de les seves funcions, o el personal de
seguretat privada, identificat degudament, que dugui
a terme activitats de seguretat privada en cooperació i
sota el comandament de les forces i cossos de seguretat.” Per tant, l’obtenció del grau d’Agent de l’autoritat
és un fet temporal concret i sempre sota comandament policial.

I QUÈ FEM AMB ELS “ROBATORIS FORMIGA”?
Als darrers anys, especialment, a partir de la darrera
crisi, ha aparegut un fenomen conegut com a “robatori formiga”. El podríem definir com aquell furt efectuat
tant per persones de dintre de l’empresa com de fora,
d’objectes i productes de baix valor. Acostumem a
trobar una reincidència per part de les persones que
l’efectuen.
La principal problemàtica es la dificultat i cost d’emprendre accions legals envers aquest fenomen, ja que
al tractar-se de subtraccions amb un valor molt inferior
a 400 euros, estaríem davant un delicte lleu de furt, tal
i com es recull a l’article 234 del Codi Penal.
És en aquest punt en què entra en joc la importància
dels professionals de Seguretat Privada i de l’Advocacia, els primers en la tasca de la vigilància, i els segons
en la defensa dels drets dels seus clients.

L´ENGANY COM ELEMENT
ESSENCIAL EN EL DELICTE
D’ESTAFA
L’autor analitza el concepte d’engany des de la perspectiva de les
característiques conceptuals i formals que necessàriament han
d’acompanyar l’esmentat element, per poder establir la seva concurrència.

Pere Bachs Ferrer
Col·legiat núm. 44.117

A

la història Penal ens trobem el Codi Penal
de 1848, en la reforma de 1850 en el
Capítol III, secció 2a, articles 449 a 459
“Estafes i altres enganys”, on s’informava
de qui “defraudare á otro en la sustancia,
cantidad ó calidad de las cosas que le entregareen
virtud de un titulo obligatorio, será castigado” i on la
pena en aquell moment era d’arrest major si la defraudació no excedia dels “20 duros” i altri.

Feta aquesta referència històrica passem a parlar de
l´element essencial del delicte objecte d´aquest article. L’essencialitat d’aquest es torna capital a l’observar que ha de ser precisament sobre la base d’aquest
i de la conjunció dels trets diferencials (ser precedent
i ser bastant) que s’arribi a produir un acte de disposició patrimonial posterior.
Si pensem en el concepte de “l’engany” tothom ho
lliga amb el sentit d’una acció o comportament humà
que implica la voluntat de fer errar a una tercera
persona, bé sigui sobre la base de maquinacions, o
bé directament sobre la base de mentides, o afirma-

cions falses, amb l’objectiu d’enganyar a la mateixa,
i obtenir un correlatiu lucre econòmic, que perjudiqui
a aquella. Cal tindre en compte que no tot engany
és susceptible de fer-nos considerar que ens trobem
davant d’un il·lícit penal, doncs cal que aquest estigui
revestit del requisit de la idoneïtat.
L’engany es pot produir o reflectir en diverses situacions i escenaris. Cal per tant veure no sols la
situació, sinó veure si s’acompleixen els elements
essencials de l’il·lícit penal tipificat.
Parlem de “idoneïtat” perquè ha de tindre un correlació positiva amb l’error que comporta a la víctima. Si la
víctima presenta les condiciones personals minvades
el filtre d´idoneïtat es pot veure rebaixat perquè l’error
que es requerirà per vèncer o tòrcer la seva voluntat,
podrà no ser de tan gran intensitat, però igualment
efectiu o causant del mateix.
Per entendre que concorre la nota de la “idoneïtat”
cal que puguem considerar que l’engany no ha estat
bast, absurd o insuficient. Al respecte podem fer
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Actualitat 25

gany, malgrat aquest pugui ser bast o insuficient (STS
núm. 89/2007 de 2 febrer).
A més a més de les notes de suficiència i d’idoneïtat, l’engany ha de tenir suficient entitat i pes, que és
el que determina que el puguem considerar “bastant”( STS núm. 584/2013 de 8 juliol). El “bastant”
vindrà determinat per la seva capacitat de generar o
produir un error en una altra persona, a qui la porti o
l’indueixi a la realització d’un acte de disposició en
perjudici propi o aliè (STS num. 89/2007 de 2 febrer).
Si analitzem el que exposa aquesta Sentència, veiem
la presència del que he descrit anteriorment sobre
la idoneïtat, la suficiència i que necessàriament hem
d’analitzar-la en el context de la seva situació concreta
o situació personal individual o grupal.
Aquestes qualitats no sols passen per les condicions
físiques o psíquiques, sinó que també el grau d’informació, coneixement, formació, cultura i altri que tenen
o de les que disposen els subjectes passius, i que
poden fer que un engany sigui idoni o no.

lectura STS núm.
584/2013 de 8 juliol, on es parla de
l’emmascarament
del risc i on caldrà
interpretar el concepte de “bast”,
que no l’hem de
confondre amb el
requisit “bastant”,
i tampoc amb el
fet que una persona hagi d’actuar
amb la diligència
que se li pressuposa. Una diligència que ha de
venir determinada
per la confiança o
desconfiança. No
es pot perdre de
vista les condicions objectives
i subjectives de
les persones intervinents a cada cas com a factor
determinant. Res no pot garantir que una persona, per
desconfiada o diligent que sigui, pugui caure en un en-

CAL TENIR EN
COMPTE QUE NO
TOT ENGANY
ÉS SUSCEPTIBLE
DE FER-NOS
CONSIDERAR
QUE ENS TROBEM
DAVANT D’UN
IL·LÍCIT PENAL,
DONCS CAL QUE
AQUEST ESTIGUI
REVESTIT DEL
REQUISIT DE LA
IDONEÏTAT

Si tenim sols en compte les condicions de la víctima
deixaríem un buit molt gros d’imperfecció del tipus
il·lícit per el que fa a les estafes. Si volguéssim donar-li
sentit en l’article 249 i 250 CP caldria valorar la figura
“estafador”. L´estafador també ha de presentar unes
certes qualitats i l’engany es pot materialitzar fent
servir qualsevol mitjà a l’abast de l’estafador o estafadors.
L’engany també ha de ser precedent i causant, i no
ha de néixer necessàriament d’una acció sinó que pot
néixer per omissió i la víctima no ha de ser una persona sinó que pot ser una Institució pública, (STS núm.
42/2015 de 28 gener). En aquesta sentència podem
interpretar que l’engany es dóna per omissió i és causant d’un perjudici econòmic que es reflecteix en el
tipus agreujat.
Una altra discussió que podem dur a terme és si l’engany l’hem de quantificar i si la quantia ha de ser una
o altra. Si fem una llegida de l’article 248 i 250.1.4rt
CP veiem que ja indica que s’ha de produir l’engany
i que l’estafa ha de tenir un contingut patrimonial
quantificable (STS núm. 42/2015 de 28 gener).
En conclusió l’engany és el tret de sortida però cal que
aquest sigui idoni, bastant, concurrent, antecedent, suficient, precedent i causal i que aquest pot ser per acció o
per omissió, i que cal tindre en compte l’actuació, condicions i altri de víctima i estafador.

EL COL·LEGI ES MOU
PRIMERA
REUNIÓ DE LA
DEGANA AMB
LA MINISTRA
DE JUSTÍCIA
En el marc de la primera trobada entre la degana del Col·
legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado, -celebrat a Madrid,
el passat 22 d’octubre-, des de l’ICAB es va reclamar un
augment dels barems de compensació de les actuacions
del Torn d’Ofici i que aquest sigui concorde al valor i la
qualitat del servei prestat per part de l’advocacia.

COL·LAPSE DE LA JUSTÍCIA
Entre les moltes qüestions abordades durant la trobada, la degana de l’ICAB va posar de manifest el
col·lapse del sistema judicial espanyol, que “no pot
respondre a la ciutadania diligentment en temps i forma sobre els conflictes que se li plantegen, i que és
especialment greu a la jurisdicció civil”. Aquesta és
una de les principals conclusions de l’Informe de la
Justícia 2018 -un estudi que realitza la Corporació per
analitzar l’estat de la justícia, amb especial atenció a la
demarcació territorial de l’ICAB- i que la degana va voler compartir amb la ministra.
Entre les mancances més greus, l’Informe recull, per
exemple, que els jutjats especialitzats en “clàusules sòl”
no són capaços d’assumir el volum d’entrada dels expedients; els processos de divorci contenciosos poden
durar un any en instància i dos en apel·lació; l’enjudiciament de delictes lleus que poden arribar a prescriure per
falta de mitjans per assenyalar la vista en termini; o que
jutjats socials assenyalen els judicis 2 o 3 anys vista.

DRET DE DEFENSA DELS MÉS VULNERABLES
En l’àmbit purament legislatiu, Gay va sol·licitar a la ministra que estudiï la supressió total de les taxes judicials
estatals i que abordi l’eliminació de les taxes judicials
per a les pimes, refent la configuració actual d’aquest
tribut i assimilant la seva regulació a la que al seu dia
es va establir l’art. 35 de la Llei 53/2002, que garantia
l’exempció del pagament de les taxes jurisdiccionals als
subjectes passius que tinguin la consideració d’entitats
de reduïda dimensió d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’Impost sobre Societats. Aquesta
circumstància no es dóna en la legislació vigent estatal
(derivada de la Llei 10/2012) ni a la catalana, que compta
amb la seva pròpia taxa específica.

També es va valorar la sentència del Tribunal Constitucional que desestima el recurs contra la Llei de reforma
de l’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG). En la sentència, el Tribunal Constitucional avala que la Justícia Gratuïta és un dret reconegut a la ciutadania, especialment,
als més vulnerables.En relació a aquesta sentència, la
degana va subratllar que “les Administracions han de
ser conscients de la tasca d’aquest servei públic que
presten els advocats i advocades del Torn d’Ofici i per
això s’ha de dotar la Justícia Gratuïta de mitjans suficients i adequats”.
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La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també va exposar a la ministra de Justícia la necessitat
d’elaborar un text normatiu que ofereixi una protecció
integral als menors i adolescents contra tot tipus de
maltractament i abús, així com la necessitat d’incorporar les previsions del Protocol d’Istanbul a la Llei
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere.
La llei de segona oportunitat i la reforma de la regulació
penal i de seguretat ciutadana relativa a l’ ‘okupació’
d’habitatges són altres temes que també es van tractar
en la reunió.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE NACIONS UNIDES
La degana de l’advocacia de Barcelona també va explicar-li que l’ICAB en sintonia amb el Consejo General de
la Abogacía Española (CGAE) estan treballant per donar
compliment dels objectius 5 (“aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes”) i 16 (“promoure societats pacífiques i inclusives
per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la
justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”) de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Aquesta acció forma part de la Mesura 144 del Pla Estratègic del CGAE.

MÉS DONES ALS JUTJATS

El Col·legi es mou 27

OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE DE NACIONS UNIDES
El passat 24 d’octubre i amb motiu de la commemoració del Dia de les Nacions Unides, va tenir lloc al
Consejo General de la Abogacia Española (CGAE) la
Jornada: “Una Advocacia per a l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible”.
En el marc d’aquesta jornada, a la qual hi va assistir la
degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, es va qualificar els
«Objectius de Desenvolupament Sostenible» com el
projecte més ambiciós de la humanitat per assolir una
societat més justa, inclusiva i igualitària. En aquest
sentit, es va posar de manifest que la conscienciació
de tots els actors socials, a escala mundial, és essencial per aconseguir un pacte global de desenvolupament sostenible tal com s’expressa als Objectius de
desenvolupament sostenible. També es va parlar de
l’advocacia, i en concret del seu paper fonamental en la
cooperació internacional per construir un món més just
i igualitari per a les futures generacions. A més, es va
puntualitzat que és una obligació legal i moral enfortir
els mecanismes d’accés a la justícia per assolir l’objectiu número 16, relatiu a “promoure societats pacífiques
i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar
l’accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”.

Gay també va abordar amb Delgado la necessitat de
treballar per la igualtat de gèneres en l’Administració de
Justícia, ja que és escassa la presència de dones jutgesses en les diferents instàncies.
En aquest sentit, va fer èmfasi en el fet que a Espanya
les dones suposen el 60% dels jutges en primera instància, però no arriben al 50% en els tribunals de segona instància, unes xifres que se situen lluny del 80%
de països com Eslovènia, on els jutges i magistrats són
majoritàriament dones.

JUSTÍCIA UNIVERSAL
La degana també va expressar que des de l’ICAB es
valora molt positivament que el Govern hagi designat
a un grup d’experts perquè duguin a terme la modificació de la LOPJ, el Codi Penal i les lleis que siguin
necessàries per recuperar la justícia universal perduda al 2014.

També es va reflexionar sobre l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5, relatiu a la Igualtat de
Gènere i peça clau per aconseguir la resta d’objectius.
Per això es van valorar positivament els plans d’igualtat
i les mesures de conciliació. Assolir els Objectius e
Desenvolupament Sostenible núm. 5 i 16 forma part
de la mesura 144 del Pla Estratègic del CGAE.
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TARDOR DE
CONGRESOS
JORNADA ADVOCACIA DIGITAL:
“LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL AL
DESPATX”.
La Jornada «Advocacia Digital en relació a la transformació digital al despatx» es va celebrar el 15 d’octubre
a la seu de l’ICAB, a càrrec de la Comissió de Transformació Digital i la Comissió de Cultura. Una jornada de
tres taules rodones on l’eix central va ser la influència
de les noves tecnologies i com l’advocacia pot afrontar
els canvis que aquesta implica. El màrqueting digital,
noves eines i les TIC van ser els principals temes abordats en la aquesta jornada, que va ser inaugurada per
Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB, Carmen Pérez Andújar, vicepresidenta de Mitjans Materials i Tecnològics
del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), i
Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern responsable de la Comissió de Transformació Digital.
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comunicació digital: d’una banda, el canvi en l’hàbit de
compra; i, de l’altra, la intensificació de la competitivitat
en el sector de l’advocacia. Com a conseqüència, es va
assenyalar que el professional ha de diferenciar-se, la
qual cosa implica crear una identitat i imatge de marca
que sigui coherent amb la del despatx, així com una
autoanàlisi per comprendre en quin nínxol de mercat
s’està treballant.
En aquest sentit, es va destacar la utilitat de les xarxes
socials -especialment LinkedIn i Facebook- i del posicionament SEO, com a eines molt eficients i pràcticament
imprescindibles per als petits i mitjans despatxos.
A la segona taula, van participar com a ponents els
advocats Xavier Costa, Francesc Muñoz i l’advocada
Montserrat Llopart. La moderació va anar a càrrec de
Javier Garicano, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Valladolid (ICAVA).
En aquesta segona taula sobre la incorporació de noves
tecnologies al despatx, es van destacar els reptes i
oportunitats que brinda la transformació digital. Entre
els quals, els ponents van fer especial esment a la
importància de la capacitació digital i d’adaptació dels
advocats i advocades. Van coincidir en afirmar que la
capacitació ha de ser el primer pas cap a la innovació
d’un despatx.
Finalitzada aquesta taula, Íñigo Jimenez, expert en mobilitat, va presentar les diferents eines i aplicacions tecnològiques desenvolupades des de RedAbogacía i que
poden ajudar en la innovació dels despatxos, posant
l’accent en els dispositius mòbils.

Carmen Pérez Andújar va moderar la primera taula de
debat, on van participar com a ponents Eugenia Navarro, sòcia directora de TAMA Projects i professora
a ESADE Law School; i dels advocats Jordi Estalella i
Marc Gericó.
El tema principal d’aquesta primera taula va ser la importància de la comunicació i, conseqüentment, el màrqueting digital, l’ús de xarxes socials, webs corporatives i blocs. Es van abordar dos factors que impliquen la

Rodolfo Tesone va moderar la tercera taula de debat,
que va tractar sobre l’advocacia jove i les TIC. Van intervenir com a ponents Laura Fra, diputada del Col·legi
d’Advocats de Lleó (ICAL); Esther Montalvá, diputada
de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Madrid
(ICAM); Maia Roman, secretària de la Junta de Govern
del Col·legi d’Advocats d’Alcalá de Henares (ICAAH); i
Pol Olivet, president del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ)
de l’ICAB.
Cal destacar d’aquesta última taula la valoració de
l’advocacia jove com a motor per impulsar la innovació
en els despatxos, ja que tenen una major capacitació
digital, fet que contraresta la curta experiència respecte a l’advocacia que porta més anys exercint la professió. També es va denunciar l’absència de les TIC en la
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formació acadèmica del grau de Dret, motiu pel qual
els Col·legis senten la responsabilitat de facilitar certes
eines a l’advocacia.
La cloenda de la Jornada d’Advocacia Digital, va ser a
mans de Victòria Ortega i de Mª Eugènia Gay, les quals
van posant l’accent en la importància d’adaptar-se a
la transformació digital, tot destacant que l’advocacia
està preparada per afrontar aquest repte i emplaçant al
públic a participar de la formació que ofereix l’ICAB per
facilitar la transformació digital de l’advocacia així com
a assistir al Congrés que sobre aquesta matèria es realitzarà el maig de 2019 i que acollirà el Col·legi d’Advocats de Valladolid.
La Jornada Advocacia Digital és una iniciativa per apropar
als professionals els canvis tecnològics que s’estan produint i que, com a conseqüència, estan influint en els despatxos. L’objectiu és proporcionar eines i mètodes perquè
l’advocacia prengui sense por la transformació digital.

El Col·legi es mou 29

Emma Gumbert, el president de la Sala del Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José de
Quintana Pellicer, i el president de la Secció organitzadora, Carlos González Oliver.
Molt interessants han resultat les aportacions sobre la
prova digital en l’acte del judici laboral, tema central de
la primera taula del Congrés, que va ser moderada per
l’advocat Pere Vidal. En aquest sentit, Jesús Gómez,
magistrat-jutge del Jutjat Social núm. 20 Barcelona,
va exposar les dificultats que hi ha a la pràctica amb
els Whatsapp i les captures de pantalla, mentre que
Miquel Àngel Falquera, magistrat de la Sala Social del
TSJC va considerat necessari un debat jurídic sobre
el model de recurs de suplicació i la prova electrònica
davant el nou paradigma digital.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL
1R CONGRÉS DE DRET LABORAL
El 1r congrés de Dret Laboral celebrat els dies 18 i 19
d’octubre va comptar amb l’assistència de prop de 300
advocats i advocades laboralistes.
Aquest Congrés ha aprofundit en temes de rabiosa actualitat relacionats amb un àmbit, el del dret Laboral, que
ha patit multitud de reformes i canvis amb el sorgiment
de les noves tecnologies i l’economia col·laborativa.
Especialment rellevant va ser l’exposició de Macarena
Martínez Miranda, magistrada de la Sala Social del TSJC
en relació a l’escletxa salarial entre homes i dones. Va
afirmar que l’escletxa salarial se situa entre el 22-23% a
Espanya i es dispara fins al 37% en el cas de les pensions, fet que segons les previsions de la magistrada caldrà
que passin, com a mínim 70 anys perquè sigui superada.

El congrés, organitzat per la Secció de Dret Laboral,
va ser inaugurat per la diputada de la Junta de Govern,

Les ponències d’Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz, professor titular de la UOC sobre «la subrogació de plantilla
per conveni col·lectiu i l’art. 44 ET: impacte intern de
la doctrina del TJUE en el cas Somoza Hermo» i de
Pedro Checha Ruiz, sotsdirector general d’Estratègia
i Ordenació de la Generalitat de Catalunya en relació
a l’actuació de la inspecció davant l’externalització de
serveis, van ser els altres temes abordats dins el bloc
de microponències en matèries controvertides en
l’àmbit laboral.

30 El Col·legi es mou

Món Jurídic · #319 · Octubre/Novembre 2018

Sota el lema ‘Back to the future, Fifth part. The shape of
flexibility’, aquesta V edició del Congrés tenia l’objectiu
d’analitzar “la flexibilitat” de cadascuna de les parts en
què es divideix el procés arbitral: l’inici de l’arbitratge
i fixació del calendari arbitral, la seva configuració, les
audiències de prova eficients, i les deliberacions i decisió
del tribunal o emissió del laude. Per aquest motiu en el
marc d’aquest Congrés es van celebrar quatre taules
rodones, una per cada part del procés arbitral.

Altre tema de màxim interès que es va abordar durant
el Congrés va ser la prestació de serveis mitjançant
els “falsos” autònoms, sobretot per que fa a empreses
com ara Uber, Glovo o Deliveroo. En relació a aquest
tema, la ponent María Lourdes Arastey, magistrada de
la Sala 4a del TS va recordat la necessitat de regulació
d’aquestes noves plataformes col·laboratives, mentre que Pablo Páramo, cap de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social va reconèixer les dificultats per a la
Inspecció en determinats negocis sorgits a la xarxa.

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay,va clausurar el
divendres 19 d’octubre aquesta primera edició del
Congrés de Dret Laboral.

EL PRESIDENT DEL TSJC I LA DEGANA DE
L’ICAB INAUGUREN EL V INTERNATIONAL
ARBITRATION CONGRESS
La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Mª Eugènia Gay, i el president de la Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, van
inaugurar el 25 d’octubre la V edició de l’International
Arbitration Congress (IAC).

Més de vint advocats i àrbitres procedents de França,
Regne Unit, Itàlia, Portugal, Espanya, Miami, Colòmbia i
Venezuela van participar com a ponents d’aquesta edició. Entre aquests, cal destacar la presència del president del Tribunal Arbitral, Juli de Miquel, i de Giacomo
Rojas Elgueta, advocat i àrbitre de Nova York i Roma
qui va ser l’encarregat de clausurar el Congrés, el 26
d’octubre, a les 17.30h, amb una taula de conclusions o
“closing remarks” on es va fer esment de les perspectives futures de l’arbitratge en relació a la rellevància
de la psicologia per aconseguir un procediment arbitral
eficient.
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Amb la realització d’aquest Congrés l’ICAB promou
entre l’advocacia el coneixement de l’arbitratge, com
a mètode de ressolució alternativa als tribunals en
què les parts enfrontades decideixen encomanar a un
tercer que faci d’àrbitre, per tal que trobi una solució a
la divergència, i on es comprometen a complir la resolució que aquest dicti en forma de laude arbitral.

LA SECCIÓ DE DRET FISCAL I FINANCER DE
L’ICAB ORGANITZA LA PRIMERA TROBADA
DE DRET TRIBUTARI
La Secció de Dret Fiscal i Financer del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va organitzar el passat 23 d’octubre la primera jornada de Dret Tributari amb l’objectiu
de tractar temes de molta rellevància per a l’advocacia, davant la incidència que tenen en la pràctica diària
d’un despatx especialitzat en aquesta matèria.

El Col·legi es mou 31

Cal destacar la rellevància dels ponents participants en
la jornada: la subdirectora General de Règim Jurídic de
la Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat
de Catalunya, Silvia Pedro Pérez; l’advocada Guadalupe Díaz Sunico, el director de la Inspecció de l’Institut
Municipal d’Hisenda de Barcelona, Rafael de Olañeta
Fernández-Grande, el catedràtic de Dret Tributari de la
Universitat de Barcelona, Luis Manuel Alonso González,
el president de la Secció de Dret Fiscal i Financer de
l’ICAB, Alejandro Ebrat Picart, el professor de Dret
Tributari de la Universitat de Barcelona Jorge Pérez Garcia; l’advocat Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, i el cap
de Delicte Fiscal de la Inspecció d’Hisenda de Madrid
Caridad Gómez Maurelo.

L’ICAB PRESENTA
L’INFORME DE LA
JUSTÍCIA 2018
El 17 de setembre, i en el marc de la presentació de
“l’Informe de la Justícia 2018”, la degana del Col·legi de l’Advocacia, Mª Eugènia Gay, va mostrar la seva
disconformitat a mantenir i prorrogar l’actual pla dels
jutjats de “clàusules sòl” perquè no ha resolt l’allau de
demandes presentades contra les entitats bancàries.

El secretari de l’ICAB, Jesús Sánchez, va inaugurar la jornada.

A continuació, es va iniciar les ponències del matí,
que van tractar la fiscalitat en les ruptures matrimonials, els criteris de la Agència Tributària Catalana
en relació a l’impost de successions, l’impost de
plusvàlua municipal a Barcelona o les inspeccions
d’Hisenda als despatxos professionals o les declaracions de bens a l’estranger. A la tarda van tenir lloc
tres taules rodones relacionades amb la declaració
de béns a l’estranger.
La primera va analitzar “la regulació del model 720”, la
segona la incidència en el “delicte fiscal i blanqueig de
capitals davant l’afloració de capitals” i la última “els
criteris de l’Administració en el règim sancionador”.

A l’acte de presentació van participar la degana, el secretari, i la diputada responsable de la Comissió de Relacions amb l’Administració
i la Justícia (CRAJ) Cristina Vallejo.
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ciutadania i tenint en compte la implantació de la mediació
extrajudicial i intrajudicial en aquest tipus d’assumptes.
En aquest sentit, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
ha proposat modificar el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de
gener, de mesures urgents de protecció de consumidors
en matèria de clàusules sòl, per tal d’implementar mesures reals de mediació en aquest tipus de conflictes i evitar
que restin únicament en mans de les entitats bancàries.

COL·LAPSE DE LA JURISDICCIÓ CIVIL
NO A MANTENIR I PRORROGAR L’ACTUAL PLA DELS JUTJATS EN MATÈRIA DE
‘CLÀUSULES SÒL’
En relació a la problemàtica de les clàusules sòl, la degana de l’ICAB va afirmar que “la seva implementació
per part del CGPJ i la pròrroga de les mesures que els
van crear ha demostrat, de forma evident, que no resulta capaç de resoldre l’allau de demandes presentades
contra les entitats bancàries com a conseqüència de
les demandes individuals dels consumidors en matèria
de condicions generals de la contractació dels contractes de finançament hipotecari”. I va assenyalar que “ni
els mitjans, ni l’organització d‘aquests jutjats ha estat
l’adequada, de manera que -des de bon principi- s’han
col·lapsat davant l’elevat nombre de reclamacions dels
consumidors. Les dades així ho han demostrat, doncs
segons el propi CGPJ la taxa de resolució en aquest
tipus de judicis des del 2n Trimestre del 2017 fins al
primer Trimestre de 2018 és del 6,6% (tot i que el 1r
trimestre del 2018 ha millorat), és a dir, una de les més
baixes de tota Espanya” .
La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
també va ressaltar les dades del propi CGPJ, que
indiquen que el 98,3% de les sentències han estat favorables a les reclamacions dels consumidors durant el
2017, i que es pot estimar una espera d’entre 2 i 3 anys
fins a arribar a sentència.

CAL MODIFICAR EL REIAL DECRET LLEI
1/2017 EN MATÈRIA DE CLÀUSULES SOL
Per aquests motius, l’ICAB considera que el CGPJ i la resta
d’Administracions amb competències en matèria d’administració de justícia han d’elaborar coordinadament un pla que
tingui en compte una efectiva protecció dels consumidors
i usuaris, aplicant criteris de proximitat de la justícia a la

Un dels aspectes més preocupants que s’han detectat
i que recull l’Informe de la Justícia 2018 és el col·lapse
de la jurisdicció civil a la demarcació territorial de l’ICAB
ja que en totes les jurisdiccions s’ha reduït el nombre
d’assumptes pendents, mentre que a la jurisdicció civil
s’ha incrementat en un 17%.
Pel que fa als altres indicadors com la litigiositat, la
degana va exposar que “s’ha incrementat en totes les
jurisdiccions (a excepció feta de la jurisdicció contenciosa-administrativa), i que aquesta dada passa a ser
preocupant si és té en compte l’augment del volum
d’assumptes ingressats en la jurisdicció civil (un 10%)
i en la jurisdicció social (un 6%)”. En aquest sentit, va
indicar que les dades de 2017 demostren que, en determinades jurisdiccions -com la civil-, havien ingressat
un 9% més d’assumptes dels que s’han resolt.
Pel que fa a la durada mitjana dels procediments, Gay
va indicar que el temps de resolució dels expedients
judicials ha empitjorat, fet que posat en relació amb la
taxa de congestió comporta que la durada mitjana dels
procediments difícilment pugui millorar en determinades jurisdiccions i expedients.

JURISDICCIÓ SOCIAL
Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també es va
posar de relleu que la jurisdicció social, tot i la regressió
de la crisi econòmica, ha continuat assumint un volum
d’assumptes molt superior del que ingressava abans, i
que la seva situació no ha millorat en aquest darrer any.
Gay va indicar que des del Col·legi es considera que la
manca de mitjans i d’una organització eficient -perquè no
s’ha desenvolupat l’anomenada nova oficina judicial a la ciutat de Barcelona- provoca que la situació no millori, malgrat
l’esforç dels funcionaris i, particularment, les tasques de
conciliació i mediació dels lletrats i lletrades de l’Adminis-
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tració de Justícia i dels magistrats i magistrades. En aquest
sentit, va afegir que “la percepció dels advocats i advocades de l’ICAB és que a més de mitjans -personals i de
jutjats- cal també una millora en l’organització d’aquests.”
Per aquest motiu l’ICAB considera necessari que els
responsables polítics de totes les Administracions amb
responsabilitats públiques en matèria de justícia es plantegin la necessitat d’abordar una reforma organitzativa de
la justícia que incorpori criteris de col·legiació entre jutges
i magistrats a l’hora de resoldre els expedients judicials
i, alhora, d’especialització en tots els ordres jurisdiccionals, circumstàncies que –per altra banda— han d’anar
definitivament lligades a una efectiva implantació de les
TIC per tal d’agilitzar i coordinar les tasques dels diferents
professionals que intervenen en la justícia.

ÚS DE LES TIC
Respecte a l’ús de les noves tecnologies, la degana de
l’ICAB va explicar que un 59% dels advocats i advocades enquestats per aquesta Corporació ha considerat
(després d’haver experimentat l’inici de la implementació
gradual –en determinades jurisdiccions—de l’eE-justicia.
cat) que no s’han implementat correctament les noves
tecnologies en l’àmbit de la justícia, però també va exposar que el problema més important radica en la manca
d’un sistema que sigui eficient en la notificació de les
resolucions judicials per via telemàtica. “Altra cosa hem
de dir sobre l’aplicació específica del sistema de videoconferències en la relació advocat-client, que ha estat
valorat com a molt útil, tot i l’encara reduïda utilització del
sistema amb els interns en els centres penitenciaris de
Catalunya”, va afirmar la degana de l’ICAB.
Gay va considerar que les TIC resoldrien un altre problema
que, en aquest moment continua sent un incompliment
flagrant de les garanties en el procés penal espanyol, com
són les traves que rep l’advocacia per accedir a l’atestat.
En aquest sentit, va afirmar que “mentre no hi hagi una
digitalització efectiva, amb garanties d’accés als elements
de les actuacions policials i/o judicials que siguin essencials per a la defensa del detingut o pres, no podrem mantenir que aquest tema s’ha resolt. Qui ha de tenir aquest
accés digital amb garanties ha de ser l’advocat o advocada que exerceix la defensa d’aquesta persona”.

MANCA DE PRESÈNCIA EFECTIVA DE FISCALS
EN EXPEDIENTS I JUDICIS A LES DELEGACIONS
L’Informe de la Justícia de l’ICAB també alerta de la
manca de presència efectiva de fiscals en expedients
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i judicis en determinades delegacions, especialment
a Vilafranca del Penedès i Berga. Gay va explicar que
“aquesta situació preocupa la Corporació perquè fa
entrar en crisi la tramitació de molts expedients, amb
demores i en perjudici de les garanties de les víctimes
i dels menors”. Per això, considera que “d’acord amb
la llei l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal s’haurien de
crear Fiscalies d’Àrea i de Seccions Territorials amb les
corresponents plantilles de fiscals i amb la dotació pertinent de funcionaris”. Per aquest motiu, l’ICAB demana
una major coordinació entre diferents Administracions
(Ministeri, Fiscalia General de l’Estat, Fiscalia Superior
de Catalunya i Departament de Justícia).
Cal tenir en compte que tot i que aquest tema ha afectat
les delegacions també és específicament important en
el cas dels procediments dels Jutjats de Família i d’estat
civil de les persones i d’incapacitacions. En aquest sentit,
Gay va recordar que “la pròpia memòria del Deganat dels
Jutjats de Barcelona posa de manifest la greu situació
d’aquests òrgans judicials, que en els darrers 2 anys han
duplicat el nombre de procediments que han de resoldre”.

TRACTE A L’ADVOCACIA
La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
també va ressaltar que de l’Informe es desprèn que un
percentatge important de queixes que realitza l’advocacia i que fan arribar a la Comissió de Relacions amb
l’Administració i la Justícia (CRAJ) estan relacionades
amb els tracte que reben els advocats i advocades per
part de magistrats, jutges, fiscals i resta de funcionaris que despleguen les seves funcions i activitat en el
òrgans de l’Administració de Justícia.
Proactius per millorar l’administració de justícia
En el marc de presentació de l’Informe de la Justícia
2018, la darrera qüestió que l’ICAB i, molt particularment la Comissió de Relacions amb l’Administració i
la Justícia (CRAJ) van posar de relleu és que aquesta
Corporació ha dut a terme, des de juliol de 2017, un
seguit d’iniciatives i actuacions per trobar solucions
als problemes de la justícia: reunions amb Degans i
deganes de Jutjats, així com amb els seus delegats i
delegades; i amb degans i deganes de Fiscalies, per
establir una relació directa amb els responsables de les
jurisdiccions i fiscalies que permeti trobar solucions als
problemes dels professionals de l’advocacia. I, per descomptat, amb els diferents membres i delegats de les
pròpies delegacions de l’ICAB, per conèixer de primera
mà els problemes a resoldre.
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NOVES FITES
DEL PLA D’IGUALTAT
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NOVA GUIA DEL PLA
D’IGUALTAT PER A DESPATXOS
PROFESSIONALS

En el marc de la campanya ‘Cada dia és 8 de març’,
que va posar en marxa el Col·legi de l’Advocacia al
maig, l’ICAB va publicar a l’octubre un vídeo en què
nens i nenes fills d’advocades expliquen què suposa
per a ells tenir una mare que es dedica a l’advocacia.
En relació a aquesta campanya, també cal destacar
que la imatge de la mateixa durant el mes d’octubre
ha estat dedicada a Maria Montessori, pedagoga,
científica, filòsofa, antropòloga, psicòloga, feminista i
humanista italiana, que va ser la primera dona a graduar-se com a doctora en Medicina a Itàlia i creadora
del conegut Mètode Montessori, que va transformar
radicalment l’educació infantil. L’objectiu d’aquesta campanya és donar visibilitat a tots els objectius
d’igualtat de gènere assolits més enllà del 8 de març.
Amb motiu del llançament d’aquestes iniciatives, la
degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, va recordar que
l’ICAB demana reformar les lleis o normes que no
incloguin una perspectiva interpretativa de gènere en
termes d’igualtat.
Per això considera que la Llei d’Igualtat ha de resoldre el problema de l’escletxa salarial i la conciliació
familiar, però també és prioritari garantir que més
dones ocupin llocs de decisió.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha editat la Guia
Normativa Bàsica per al compliment de la legislació
d’igualtat als despatxos d’advocades i advocats. Aquest
document forma part del seguit d’accions programades
dins la campanya #CadaDiaÉs8deMarç.
La publicació recull els punts bàsics de la normativa i
suposa un impuls per a la implantació de plans d’igualtat als despatxos professionals.També inclou propostes encaminades a millorar la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, així com mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i laboral.

TRASLLAT DEL CENTRE DE
MEDIACIÓ A MALLORCA 283
Des del 3 de setembre el Centre de mediació i arbitratge està situat a la primera planta de les oficines
de l’ICAB, al carrer de Mallorca 283.
L’objectiu d’aquest trasllat és disposar d’un nou espai
integrat juntament amb la resta de serveis col·legials, a
l’edifici del carrer Mallorca, amb la voluntat d’adequar-lo
i dotar-lo dels millors mitjans tècnics i professionals necessaris, per tal de constituir-se en un centre de referència de la mediació, i de la resta de sistemes de resolució
alternativa de conflictes.

Món Jurídic · #319 · Octubre/Novembre 2018

‘PANNETONES’ SOLIDARIS
DE LA FUNDACIÓ IGNASI DE
GISPERT PER NADAL
Per tal de recaptar fons, la Fundació degà Ignasi de Gispert posa a la venda, un any més, els seus ‘Pannetones’
solidaris, uns dolços típics italians que es podran adquirir
fins al dia 24 de desembre a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), d’Altermútua i d’Arquia Banc/
Caixa d’Advocats a un preu de 12,50 euros.
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CLUB DE
LECTURA A LA
BIBLIOTECA
El passat 19 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca el primer
Club de Lectura sobre el llibre “Nosaltres a la nit” de Kent
Haruf. Van participar 15 persones col·legiades. La discusió
fou llarga i enriquidora, i va ser dirigida per Xavier Vidal de
la Llibreria No Llegiu.
Tothom va sortir molt content i desitjant trobar-se a la
propera sessió que serà el 14 de desembre i estarà dedicada al llibre “Res” de Janne Teller.
Podeu reservar plaça per a la propera sessió a través de
l’email: direcciobiblioteca@icab.cat

La Fundació degà Ignasi de Gispert es va constituir amb
la finalitat de dur a terme totes aquelles tasques que es
considerin adients per tal de promoure, impulsar i afavorir
l’Obra Social en benefici dels col·legiats/des i de persones
vinculades a aquests/es, inscrits/es al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, oferint ajut econòmic en situacions
temporals d’infortuni, d’estat precari i/o greus dificultats
per raons de malaltia, accident o jubilació. Com a novetat,
a més dels ‘Pannetones’, enguany es posen a la venda
uns bastons de caramel per regalar, per penjar a l’arbre,
per als nens, per als pares...
Us animem a participar-hi, la suma de totes les aportacions farà possible ajudar a moltes persones, per això la
teva col·laboració és tant important! Ajuda’ns a ajudar!

FE D’ERRATES
L’article titulat “Tancant el cercle de la pluvàlua municipal?” publicat a les pàgines 72 i 73 de la revista
Món Jurídic 319, té com a autora a Silvia Mañá, que
és col·legiada de l’ICAB amb el número 29599 i no
magistrada destinada al jutjat contenciós núm 5 de
Barcelona.

DEFUNCIONS
Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han
causat baixa per defunció: Carlos Jorro Vilaseca, Josep
M. Congost Colomer, Luis Zarco de la Hoz, Francisco Zarraluqui de Urestarazu, Francesc Serra i Rosselló, Carlos
Guerra Soldevila, Claudio Grau Hoyos, Santiago Jaumandreu Lluró, Modest Verdaguer Nicolau, Armando Toledano Laredo, Gonzalo Gaya Jardí, Pilar Muzas Junqueras,
Irina Cheltuiala, Alfredo Alonso Saldaña.

DES DE LA JUNTA

NOU ÒRGAN DE
DIRECCIÓ DE LA
SECCIÓ DE DRET
DEL CONSUM
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 proveir els càrrecs
de l’òrgan de direcció de la Secció de Dret del Consum i
declarar electa la candidatura única proclamada integrada
pels companys i companyes següents:
President
Carlos Garcia Roqueta
Vicepresidenta
Immaculada Barral Viñals
Secretària
Maria Paz Cano Sallares
Vocals
Xavier Pineda Buendia
Berta Leal Cañadell
José Maria Giménez Alcover
Marta Montserrat Areny Guerrero
Esther Lorente Fernández
Francisco José Peláez Sanz
María Pía Toro García
Isabel Viola Demestre
Verónica Dávalos Alarcón
Vanesa Fernández Escudero

COMISSIÓ DE
RELACIONS AMB
L’ADMINISTRACIÓ I LA
JUSTÍCIA
D’acord amb l’article 85.3 dels Estatuts col·legials la
Junta de Govern ha nomenat els següents nous vocals
de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ):
Pablo Jorquera Palacios
María José Martín Alberca

lliure elecció de les

especialitats de ginecòleg i pediatre*
*Amb el reembossament del 80% de les despeses.

Alter Mèdic Plus
saps què ens fa diferents de la resta d’assegurances de salut?
· El nostre quadre mèdic, a més de comptar amb centres de renom inclou els equips mèdics de prestigi que
hi treballen.
· La nostra cobertura de pròtesis és la més completa del mercat.
· La cobertura d’assistència integral del càncer cobreix medicacions i teràpies que d’altres companyies no
cobreixen.
· Som els únics que cobrim íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull.
· Garantim l’hospitalització en qualsevol centre del món, fins a un màxim de 42.000 €, per a tractaments
especials que no prestin cap dels nostres centres concertats.

· I molt més !

I ara, una TARGETA REGAL de El Corte Inglés
per valor de 25 €

VALO R INIC IAL

Per a noves altes d’una assegurança de salut d’Altermútua que es formalitzin abans del 20 de desembre de 2018.

+ INFORMACIÓ:

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

CONSULTA’NS

| www.altermutua.com

| assessors@altermutua.com

FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, TORN D’OFICI I
ESTRANGERIA
Mantenint aquesta secció trimestral del Món Jurídic, iniciada l’any 2016, us presentem un nou document relacionat
amb les funcions públiques de l’ICAB, amb dades i criteris
que poden ser d’interès procedents dels Departaments de
Deontologia, Honoraris, Torn d’Ofici i Estrangeria.

1. DEONTOLOGIA
Criteris pràctics del secret professional
En el marc de la labor constant de difusió de criteris de
caràcter pràctic, des del Departament de Deontologia i Intrusisme de l’ICAB, en el curs dels exercicis 2018 i 2019,
exposarem, en quatre comunicacions, els aspectes més rellevants de la pràctica diària de consulta, tràmit i resolucions,
en matèria de secret professional i confidencialitat, en la funció pública de l’ICAB respecte d’aquesta matèria.
És necessari que, com a primer criteri pràctic, però, assenyalem les principals normes jurídiques que determinen, el
marc de la funció pública col·legial de l’ICAB, en relació al
particular, i, en conseqüència, apliquem els criteris pràctics,
interpretatius, orientatius, i informatius, podent establir dues
categories, com son les normes de l’ordenament jurídic general, no específic de l’advocacia, i les de l’ordenació pròpia
de la professió.
En la primera categoria, hem de situar:
A).- En primer lloc, els articles 18è i 24è de la Constitució
Espanyola, el primer d’ells respecte el dret a la intimitat, i el
secret de les comunicacions, amb una important transcendència en quant a la protecció de dades i usos de les noves
tecnologies, i el segon més concret en allò que ens interessa,
com és el dret a un procés amb totes les garanties, i el dret a
la prova, moltes vegades de la mà i d’altres en col·lisió.
B).- En segon lloc, l’actual article 542.3 de la Llei orgànica del
Poder Judicial, definidor del concepte i abast del secret professional, en la seva vessant d’obligació per l’advocat, i de
respecte per part dels òrgans judicials.
C).- En tercer lloc, les referències al secret i a la confidencialitat que es desprenen, bé del propi Codi Penal, en el tipus de
l’article 199è, bé de les normes processals, com els articles

tercer trimestre

262è i 263è de la LECRIM, respecte de les obligacions de
denunciar, o els articles 283è.3 i 287è de la LEC, respecte la
licitud o legalitat de les proves.
D).- Finalment, l’obligada observació, en relació als criteris a
adoptar, de les normes de l’ordenament jurídic general com
ho són les que regulen la protecció de dades, l’ús de les
noves tecnologies, o la prevenció contra el blanqueig de capitals, d’entre d’altres.
En la segona categoria, hem de situar:
A).- La Llei 7/2006 de 31 de maig, del Parlament de Catalunya, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, en especial els articles 10è (obligació de
secret), 39è (funcions públiques col·legials), o 48è (règim
disciplinari i facultats disciplinàries), malgrat ser una norma
que afecta l’ordenament jurídic general, per la seva directa
incidència i afectació en la nostre regulació deontològica.
B).- La Normativa de l’Advocacia Catalana, i en especial els
articles 31è a 34è (definició, extensió, aixecament i empara),
els articles 22è (risc de violació del secret), 29è (extensió i
confidencialitat en quant a les comunicacions entre advocats), i 65è.4 (tipificació com a falta molt greu de la violació
del secret), o 66è (diferents modalitats de risc, com a faltes
greus).
C).- Els vigents estatus de l’ICAB, articles 32, 37è (definició,
extensió i tutela col·legial), i 34è. C), f) i 44.
D).- Les normes deontològiques estatals, supletòries en
l’àmbit territorial de Catalunya, i d’aplicació directa en l’àmbit
de la resta de l’Estat Espanyol, com son l’Estatut General de
l’Advocacia Espanyola, als articles 32è (definició), o 80è a 93è
(règim disciplinari), i el Codi deontològic de l’Advocacia Espanyola, als articles 5è, 12è i 13è (definicions, i extensions).
E).- I finalment, encara que també amb caràcter supletori,
el Codi Deontològic dels advocats i advocades de la Unió
Europea, als articles 2è.3 (definició), 3è.2 (risc) i 5è (extensió i tractament de la confidencialitat), amb especialitats
d’aplicació principal (no supletòria) a la relació entre advocats
residents en diferents estats membres, com la regulada a
l’article 5è.3.1 (reserva expressa de confidencialitat a les comunicacions).
Durant el tercer trimestre 2018, 114 han estat les queixes
que s’han presentat davant del Departament de Deontologia, de les quals 92 són llistades per ciutadans, 14 d’advocats, 5 de Jutjats i 3 d’altres.
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de l’ICAB, s’envia a l’autoritat receptora de l’Estat competent
que serà la que s’encarregarà de concedir o denegar el dret
a litigar gratuïtament al justificable en aquell procediment.
L’altre supòsit és aquell que es produeix quan arriba la sol·licitud de justícia gratuïta per part d’un ciutadà que resideix en
un altre Estat de la UE en un procediment que se segueix al
nostre país. En aquest cas, s’obre un expedient de justícia gratuïta i es tramita com a qualsevol altre sol·licitud designant-se
advocat d’ofici en el cas que el dictamen sigui favorable.
Segons la Llei 1/1996, de 10 de gener, l’ICAB és l’autoritat
encarregada de fer la gestió relativa al reconeixement del
dret a litigar gratuïtament en aquests supòsits.
Per tant, l’ICAB reconeix el dret quan el tribunal competent
correspon a la nostra demarcació. En els casos en què el
ciutadà resideix en el nostre territori i vol litigar en un altre
Estat de la UE, l’ICAB s’encarrega de rebre la sol·licitud de
justícia gratuïta del ciutadà, i tota la documentació per tal de
ser traduïda a l’idioma que correspongui i un cop fet aquest
tràmit enviar la sol·licitud a l’autoritat receptora de l’estat on
es substanciarà el plet.

2. SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
APUNT DEL TRIMESTRE:
TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
EN ELS LITIGIS TRANSFRONTERERS
Es tracta de litigis en el quals la part que sol·licita l’assistència jurídica gratuïta resideix habitualment o està domiciliada en un Estat membre de la Unió Europea (UE) diferent
d’aquell altre país on està el tribunal competent.
La Llei 1/1996, de 10 de gener d’Assistència Jurídica Gratuïta
estableix el mecanisme de col·laboració entre els estats per
garantir l’accés gratuït a la justícia dels ciutadans residents a
la UE en aquests litigis.
En els diferents punts del Servei d’Orientació Jurídica de
l’ICAB ens trobem amb sol·licitants que resideixen en el nostre territori i volen iniciar o comparèixer en un procediment
que se segueix davant dels jutjats d’un altre país de la UE.
En aquests casos, es demana tota la documentació econòmica de la unitat familiar del sol·licitant per tal d’enviar-la a
la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona que
s’encarrega de retornar-nos-la traduïda a l’idioma corresponent en cada cas. Un cop tenim tot l’expedient complet, des

És important destacar que el propi ciutadà pot fer la gestió
per sol·licitar la justícia gratuïta directament accedint al portal
de l’atles judicial europeu (https://e-justice.europa.eu). La
intervenció de l´ICAB en aquest cas es preveu per tal que tota
la traducció de la documentació no tingui cap cost pel ciutadà
que finalment tingui reconegut el dret a litigar gratuïtament.
Si finalment l’Estat competent al que li correspon el reconeixement del dret a la justícia gratuïta denega aquest dret,
el ciutadà haurà d’assumir el cost de la traducció de la documentació.
A través de l’atles judicial europeu es pot saber quina és l’autoritat receptora, és a dir, aquella que farà tràmits de justícia
gratuïta de l’altre Estat i, per tant, a la que s’haurà d’enviar la
sol·licitud.
Dinamarca queda exclosa de tot aquest procediment i la
col·laboració entre estats de la UE queda limitada a l’àmbit
civil i mercantil.
Consultes ateses al SOJ
Durant el tercer trimestre de 2018, s’han atès un total
d’11.561 consultes que han estat repartides entre tots
els punts d’orientació jurídica que l’ICAB posa a disposició dels usuaris i usuaris, segons es pot visualitzar en la
següent gràfica.
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valorables a efectes d’obtenir una resolució favorable aportant la documentació que considerin. En l’any 2017 del total
d’expedients que es van tramitar amb referència BCN no penals, es van fer per part dels serveis de tramitació 419 desfavorables però amb circumstàncies excepcionals valorables
en apreciar qüestions i situacions susceptibles d’altre tipus
de resolució. D’aquests un 34,84% van obtenir una resolució definitiva favorable de la CAJG.

Per altra banda, el passat mes de juliol es va inaugurar una
nova oficina on s’ofereix el servei d’orientació jurídica en
matèria d’habitatge al districte de Ciutat Vella. El SOJ va començar el dia 2 de juliol i resta obert els dilluns i dimecres de
10:00 a 13:30 hores i dijous de 15:00 a 18:30 hores.
Des del seu inici, s’han atès més de 20 consultes vinculades
a la problemàtica d’habitatge.

3. SERVEI DE TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
APUNT EL TRIMESTRE:
RECONEIXEMENT EXCEPCIONAL
DEL DRET A JUSTÍCIA GRATUÏTA:
PROBLEMÀTICA EN LA TRAMITACIÓ
La Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta en el seu article 5 recull el reconeixement excepcional
del dret a justícia gratuïta a aquelles persones que així ho
sol·licitin sempre que no s’excedeixi el quíntuple de l’PREM.
Però aquest criteri econòmic ve flexibilitzar per una sèrie de
valoracions més subjectives en les que s’ha tingut en compte la jurisprudència constitucional per tal d’apreciar diferents
circumstàncies que farien oportú aquest reconeixement.
Tot i l’anterior, una vegada tramitat l’expedient, la competència del reconeixement d’aquest dret excepcional correspon
a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona
(CAJGB) sense que des del servei de tramitació de l’ICAB
es pugui fer un pronunciament que no sigui la qualificació
provisional del dictamen com a desfavorable per circumstàncies excepcionals (D2) perquè, a partir d’aquí, pugui fer-se
una apreciació més flexible i ampla de les dades i antecedents que hi hagi en l’expedient.
El fet de no poder entrar a valorar més enllà del que és el
mòdul legal implica moltes vegades haver de fer un dictamen desfavorable (D2) que obliga al ciutadans a presentar
una sol·licitud indicant quines són aquestes circumstàncies

La conseqüència directa és la dilació per obtenir un dictamen definitiu implicant un retard en la tramitació del procediment, tant per als que estan iniciats com per als que estan
per fer. Però a això, s’ha d’afegir una segona problemàtica
en quan a l’afectació personal al ciutadà en tant se li obliga
a fer una nova tramitació, ja sigui via correu ordinari o bé
personalment a les oficines de la CAJGB. Aquí hem de tenir
en compte que són molts els casos en els que es tracta de
gent gran, persones amb alguna discapacitat i problemes de
mobilitat i col·lectius què, per diferents motius, tenen dificultats per fer gestions de qualsevol tipus.
Seria possible evitar aquests inconvenients als ciutadans?
Aquest és el plantejament que es podria fer i que podria passar per ampliar, en determinades situacions, la possibilitat
d’apreciació subjectiva en la primera fase de tramitació que
es fa en els Col·legis Professionals.

4. ESTRANGERIA: APUNT DE LES NOVETATS INTRODUÏDES PEL RD-LLEI 11/2018 EN MATÈRIA
D‘ESTRANGERIA
El 4 de setembre del 2018 es va publicàr en el número
24 del BOE el Reial decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, de
transposició de directives en matèria de protecció dels
compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció
del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència
de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
El Reial decret-llei dedica el títol III a la transposició de la directiva de la UE en matèria de requisits d’entrada i residència de
nacionals de països tercers amb fins d’investigació, estudis,
pràctiques, voluntarietat, programes d’intercanvi d’alumnes o
projectes educatius i col·locació au pair, que es tradueix en la
modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, i en la
modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de
gener, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.
Modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
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El Títol III destina l’article tercer a la Llei 14/2013. La modificació afecta a la residència per formació, investigació i desenvolupament i innovació (art. 72), al visat de residència (art.
75.4), al procediment per sol·licitar l’autorització de residència (art. 76) i afegeix dues noves autoritzacions de residència:
l’autorització de residència a l’estudiant per la cerca d’ocupació o per emprendre un projecte empresarial (disposició
addicional dissetena) i l’autorització de residència per pràctiques (disposició addicional divuitena). També regula les taxes
per autoritzacions de residència i tramitació de comunicacions (disposició addicional dinovena) i modifica les disposicions finals novena i tretzena.
L’autorització de residència per formació, investigació i
desenvolupament i innovació es desdobla en dues autoritzacions: l’autorització de residència per investigació UE i
l’autorització per investigació nacional. La primera modalitat
incorpora l’opció de mobilitat que permet als titulars d’aquesta autorització entrar, residir i desenvolupar una investigació
en un o varis Estats membres en el cas de ser concedida per Espanya, i a les entitats establertes en altres estats
membres de la Unió desplaçar a Espanya els estrangers que
en són titulars en l’esmentat Estat membre.
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que es troba regularment a Espanya sol·licitar una autorització d’estada; autorització que també podran sol·licitar-la les
institucions d’ensenyament en els casos de realització de
programes d’ensenyament superior. En matèria de mobilitat dins de la UE, es distingeix entre els estudiants titulars
d’una autorització d’estada per la realització de programes
d’ensenyament superior i que participin en un programa de
la Unió o multilateral que inclogui mesures de mobilitat o
que estiguin cobertes per acord entre dues o més institucions d’ensenyament superior i aquells que, havent estat
admesos per la realització o ampliació d’estudis en un altre
Estat membre de la Unió, no estiguin coberts pel programa
o acords esmentats.
ACCIONS DEL SERVEI

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

Comunicar situació tràfic
de persones

0

Contactar amb consolat

0

Contactar amb el lletrat

18

Gestionar petició justícia
gratuïta

2

Orientació jurídica

37

6

19

Tramitació petició d’asil

Les persones estrangeres que, una vegada finalitzats els
estudis en una institució d’educació superior, hagin assolit el
nivell 6 d’acord al Marc Europeu de Qualificacions, podran
sol·licitar una autorització de residència per cercar una feina
adequada al seu nivell d’estudis o per emprendre un projecte empresarial durant un període màxim i improrrogable de
dotze mesos i que permetrà, en el seu cas obtenir la corresponent autorització de residència i treball.
Els estrangers que hagin obtingut un títol d’educació superior en els dos anys anteriors a la data de sol·licitud o que estiguin realitzant estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol
d’educació superior a Espanya o a l’estranger podran sol·licitar una autorització de residència per pràctiques.
Modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11
de gener, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.
L’article quart dóna un nou redactat a diferents articles del
capítol II del Títol III del RD. 557/2011, relatiu a l’autorització
d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntarietat.
S’amplia la durada de l’estada a dos anys quan el programa d’estudis es desenvolupi en una institució d’ensenyament superior autoritzada i condueixi a l’obtenció d’un títol
d’educació superior reconegut. Es permet a l’estranger

TOTAL MENSUAL

3TRI.

2

26

2

4

12

68
0

57

25

16

98

VICTORIA ORTEGA, PRESIDENTA DEL CONSEJO
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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“Hay que hacer realidad ya
el expediente digital completo”
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
expone cómo debería afrontar la abogacía los retos de la profesión y
nos da su opinión sobre el funcionamiento de LexNeT, la política de
extranjería, la creciente violencia de género, entre otros temas
Text: Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz

En 2016 ganó las elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española ¿Qué balance hace
de estos casi tres años de mandato?
En mi toma de posesión como presidenta asumí el compromiso de elaborar un Plan Estratégico para la Abogacía
con el horizonte 2020. Ya llevamos casi dos años trasformando los compromisos en realidades a través de cinco
ejes estratégicos para trabajar por una Justicia más ágil,
moderna y eficaz: una abogacía confiable y preparada, una
abogacía defensora y garante del servicio público de la Justicia, una abogacía comprometida con los derechos de los
ciudadanos, una abogacía innovadora y tecnológicamente
avanzada y una abogacía europea con visión global. Son
163 medidas y 96 acciones. Todos los decanos y consejeros están implicados en el Plan y tienen responsabilidades
concretas que se fijan anualmente. Cada seis meses se
hace balance de lo realizado y se rinde cuentas ante el
Pleno del Consejo.
Hemos recorrido en el Consejo General de la Abogacía un
enorme camino, no sólo por el tiempo transcurrido sino por
la cantidad de trabajo y acciones que se han realizado en
estos ya cerca de tres años. Sin entrar al detalle del amplio
conjunto de proyectos impulsados hasta la fecha, he de al
menos hacer especial hincapié en nuestra permanente defensa del derecho de defensa; en trabajar por un acceso a la
profesión de abogado que tenga una orientación más práctica; en nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos con la Fundación Abogacía Española; en nuestro diálogo
permanente, siempre con criterios firmes y serios, con los

Gobiernos centrales para defender los derechos y libertades
de los abogados y de los ciudadanos; en nuestra presencia
en Europa a través de la Delegación en Bruselas…
¿Cuáles son los principales objetivos del Consejo General de la Abogacía Española para los próximos años?
La abogacía está embarcada en una transformación profunda, seguramente la mayor que ha tenido en los últimos
cien años. El Consejo quiere impulsar y ayudar en esa
transformación a los abogados y a sus despachos. Como
indica el lema del próximo Congreso de la Abogacía que
celebraremos en mayo de 2019 en Valladolid, nos encontramos en un momento histórico en el que apostamos por
pasar de una abogacía en transformación a una abogacía
transformadora.
Estamos trabajando para modificar la formación inicial con
un sistema de acceso a la profesión basado realmente
en conocimiento prácticos y, también, en una formación
continuada de excelencia; en abrir nuevos caminos y oportunidades para la profesión; en una adecuación profesional
que acompañe y potencie el uso adecuado de las tecnologías de la información; en la modernización de nuestras
reglas profesionales y en el reforzamiento y modernización
de nuestra deontología; en la dignificación de la labor que
realizan los más de 46.000 abogados adscritos a la Justicia
Gratuita y al Turno de Oficio; en participar en un mercado
cada vez más global y competitivo sin perder nuestras
señas de identidad, campo en el que está realizando un
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gran trabajo la Comisión de Relaciones Internacionales de
la Abogacía que preside María Eugenia Gay. También estamos comprometidos con hacer oír la voz de la Abogacía
en toda elaboración normativa que afecta a las abogadas y
los abogados, a los Colegios Profesionales y a los derechos
fundamentales de la ciudadanía. Los profesionales de la
abogacía somos los primeros intérpretes de las normas;
y como actores protagonistas de la Justicia, la Abogacía
institucional está demostrando a las diferentes Administraciones Públicas lealtad y colaboración, pero nunca condescendencia ni complacencia.
¿Qué medidas está impulsando el Consejo General de
la Abogacía Española para mejorar la igualdad entre
hombres y mujeres dentro de la abogacía?
Hace unos meses constituimos un Grupo de Trabajo de
igualdad en el Consejo, formado por consejeros y consejeras, centrado en analizar y promover políticas públicas para la
igualdad. Del mismo modo, se ha creado una Comisión de
Igualdad, formada por consejeros, empleados y representantes sindicales de la institución, con el objeto de impulsar de
modo efectivo una política de igualdad para esta última.
A estos efectos, en marzo iniciamos los trabajos preparatorios para desarrollar el primer Plan de Igualdad de la Abogacía, con un conjunto de acciones concretas para favorecer
la paridad, basadas en las mejores prácticas comparadas
en este ámbito, y que se adoptará formalmente en las
próximas semanas. El campo de aplicación del Plan es el
propio Consejo, con el horizonte de que pueda servir como
modelo de referencia para los 83 Colegios de Abogados y
también para los despachos que quieran implantarlo.
Aprovecho para recordar la Exposición “Iguales en Derechos.
Abogacía por la Igualdad”, que está recorriendo los diferentes Colegios de Abogados, y que, en febrero podrá verse en
Barcelona, 15 fotógrafas y 15 fotógrafos, de los mejores de
España, denuncian a través de sus imágenes la desigualdad
y apuestan por la igualdad. Pero ésta es una labor diaria, permanente que ha llegado para quedarse para siempre.
La violencia contra las mujeres sigue centrando la actualidad. ¿Qué medidas considera necesarias impulsar
desde la abogacía para acabar con esta lacra social?
Es evidente que algo falla, pero no cualquier cosa: falla, nada
menos, que nuestro modelo de protección de los principios y
derechos más elementales sobre el que se sostiene nuestra
democracia: la libertad, la igualdad, la vida, la dignidad, la justicia... La Abogacía no mira para otro lado ni quiere quedarse
fuera de un debate que nos implica a todas y a todos. Es un
compromiso colectivo, y por eso los Colegios y los Consejos
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de la Abogacía estamos ahí, al pie de los problemas, buscando y proponiendo soluciones, trabajando desde los Turnos de
Oficio Especializados de Violencia de Género de los Colegios
de Abogados es una formación con perspectiva de género.
Exigiéndola también a los demás operadores jurídicos para
ofrecer la mejor defensa a las víctimas de Violencia de Género. A estos Turnos de Oficio Especializados están adscritos
21.000 profesionales, 11.380 (54%) son abogadas y 9.699
(46%) abogados, que atendieron en 2017 cerca de 58.000
asuntos. Este afán supuso el reconocimiento del trabajo del
TO de las abogadas y abogados de las víctimas de VG que
nos distinguieron con un Premio otorgado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial en noviembre de 2016 y con un Diploma
de Reconocimiento otorgado por la Asociación de Mujeres
Progresistas, el Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá de
Henares en noviembre de 2017.
Desde el CGAE ya propusimos de forma extensa Medidas al Pacto de Estado en materia de violencia de género,
que aunque fueron recogidas debidamente en las Medidas
aprobadas por Congreso y Senado, no se han reflejado en las
reformas legislativas en curso, por ello hemos propuesto dos
reformas al art. 20 de la LO 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas Integrales contra la Violencia de Género –presentadas en la fase de enmiendas del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género- que consideramos esenciales y a las
que esperamos sea sensible el legislador: Es absolutamente
necesario regular con carácter preceptivo la asistencia letrada
a las víctimas de violencia de género desde el momento previo a la interposición de la denuncia; y, por otro lado, eliminar
los obstáculos en la representación procesal de la víctima
por su abogado o abogada para poder ejercer la acusación
particular desde el inicio del procedimiento.
Otra de las problemáticas sociales de nuestra sociedad
es la crisis de refugiados y la política de extranjería.
¿Qué puede hacer la abogacía frente a estas cuestiones? ¿Cómo valora la condena del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por las devoluciones en caliente?
Desde el comienzo de la terrible crisis migratoria y humanitaria en la que está sumida Europa, el Consejo de la
Abogacía ha insistido en el mismo mensaje: es obligación
de los países europeos garantizar el derecho al asilo a las
personas que huyen de la guerra o la persecución.
La resolución del TEDH nos congratula, ya que la sentencia emitida va en la línea de lo que siempre ha defendido
el Consejo General de la Abogacía y lo deseable es que
el Estado español cambie su manera de actuar en estas
situaciones que inciden de modo profundo en la realización
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de derechos humanos. Debo recordar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las mal llamadas devoluciones
en “caliente” sin realizar un procedimiento individualizado
que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada.
Desgraciadamente las actuaciones en política migratoria
llevadas a cabo en Europa hasta el momento han sido
nefastas. No se ha respetado garantías elementales del
Estado de Derecho. Los principios que inspiraron la Unión
Europea han quedado en papel mojado. Si no se afianzan
los valores fundacionales, si no se defiende el Estado de
Derecho, si Europa no se respeta a sí misma, corremos el
riesgo de volver a los totalitarismos, como nos anuncia el
auge de partidos xenófobos y extremistas.
El desarrollo tecnológico es una asignatura pendiente
dentro del mundo de la justicia. ¿Cómo valora el funcionamiento de la plataforma LexNet?
Hay que tener en cuenta que el espíritu de cambio que
impregna el período de la historia que nos ha tocado vivir,
tanto en nuestros quehaceres ordinarios como profesionales, necesita que abogados y abogadas reforcemos nuestra
apuesta por un camino en el que las tecnologías sean un
apoyo, y no una rémora.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado en octubre de 2016, acordó redefinir su estrategia
tecnológica que entre otras cosas implicaba la transición
de LexNet Abogacía hacia la plataforma del Ministerio de
Justicia. La Abogacía adoptó esta decisión al considerar
que era el momento oportuno para lograr mayor eficiencia y eficacia en las comunicaciones electrónicas con los
juzgados y tribunales.
La seguridad jurídica es fundamental en las nuevas tecnologías y por ello hemos sido muy críticos ante los fallos
ocurridos en LexNet durante 2017. Desde el Consejo General de la Abogacía siempre hemos requerido completa
información al Ministerio de Justicia y que se adopten
las medidas pertinentes para garantizar la seguridad del
servicio. Una de nuestras preocupaciones siempre ha
sido que ningún ciudadano vea afectados sus derechos
por el tiempo de inactividad de la plataforma y que ningún
profesional de la abogacía vea limitado su ejercicio profesional. Hay que invertir más en LexNet, hay que garantizar
su funcionamiento óptimo y hay que hacer realidad ya al
Expediente digital completo. Con las máximas garantías
como he dicho, para la ciudadanía y para la abogacía. No
hay espacio para los parches ni chapuzas.

TOTES LES ESPECIALITATS

SERVEIS INCLOSOS PER
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.

Muntaner 239, 08021 Barcelona

T. 93 200 93 39
Indústria 7, 08037 Barcelona

T. 93 458 46 11

info@mirave.es
www.mirave.es

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI
I 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.

E08031263

CAR
CARA

En aquest Cara a Cara proposem parlar de les noves tecnologies i
de persones col·legiades, ja que la transformació digital és u

És imprescindible l’ús de les noves tecnologies per
treballar en el món de l’advocacia?
EC: No veig una altra manera de poder treballar actualment
que no sigui fent ús de les noves tecnologies. Però no es
tracta d’una qüestió que es redueixi al món de l’advocacia o
al fet de treballar: no sóc capaç d’imaginar viure actualment
en un país com el nostre al marge de les noves tecnologies.
La nostra manera de viure, d’interactuar, de comprar o de
viatjar ha donat un gir de 360º respecte a la manera com ho
feien els nostres pares o avis. Essent així, i tractant-se l’advocacia d’una professió lligada de manera natural a les persones, veig impossible donar un servei a un client al marge
dels correus electrònics o de les aplicacions del mòbil.
AM: Sin lugar a dudas actualmente es imprescindible el
uso de las nuevas tecnologías, tanto en la relación con la
Administración de Justicia (presentar documentos, recibir
notificaciones) como en las relaciones con los clientes y
compañeros. Es impensable el trabajo de los abogados sin
el soporte de bases de datos informatizadas, sin el acceso
a internet, el correo electrónico certificado… Por cierto, en
este tema hay que reivindicar el derecho de los compañeros
seniors a contar con una formación adecuada para poder
seguir actuando en un entorno muy diferente al que se iniciaron en su carrera profesional.

ANTONIO
MARTÍNEZ
DEL HOYO
Col·legiat 10.715

Les noves tecnologies han contribuït a millorar la conciliació familiar?
EC: Em costa fer una afirmació tan contundent en l’analitzar
de manera sincera la nostra realitat: seguim treballant amb
horaris extensíssims, amb descansos per dinar eterns, etc.
Per a millorar en matèria de conciliació de la vida laboral,
personal i familiar cal, al meu entendre i primer de tot,
prendre consciència de com fem les coses i com es poden
arribar a fer (aprenent d’altres països on la feina s’organitza
de manera diferent). Les noves tecnologies, però, poden ser
una eina eficaç en permetre aconseguir aquesta desitjada
conciliació perquè, al cap i a la fi, permeten flexibilitzar la
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i l’exercici pràctic de l’advocacia amb dues generacions diferents
una realitat i alhora un repte que ha d’afrontar la professió.

manera amb la qual treballem, almenys els advocats. Les
noves tecnologies ens permeten tenir flexibilitat quant al
lloc (podent treballar des d’on vulguem) i quant al temps
(podent treballar, per exemple, unes hores a la nit, i deixant
la tarda per a fer activitats alienes a la feina).
AM: No creo que el uso de las nuevas tecnologías contribuya en sí mismo a la conciliación de la vida familiar; incluso
la facilidad de las comunicaciones, la accesibilidad a las
bases de datos, a los archivos de documentos, pueden
hacer que influyan negativamente, en detrimento en la vida
familiar, dadas las facilidades para seguir trabajando a cualquier hora y fuera del despacho.
El tracte personal amb el client s’ha vist modificat
arran de la incorporació de les noves tecnologies al
món de l’advocacia?
EC: Jo diria que han permès intensificar-lo i accelerar-lo,
però no l’han modificat. Les noves tecnologies ens permeten tenir un contacte amb el client molt més ràpid i dinàmic,
a la vegada que donen lloc a la possibilitat de poder accedir
al client (o a l’advocat) per diverses vies (correu electrònic,
WhatsApp, missatges de veu, etc.) de manera gairebé immediata. Tot i això, el tracte personal amb el client segueix
tenint la mateixa essència i contingut: es tracta de ser capaç
d’entendre els problemes que pot tenir un client i d’intentar
assistir-lo per totes les vies possibles. Les noves tecnologies, en definitiva, són una eina més –i molt poderosa- per
fer millor la nostra feina, que al final consisteix en assistir
al nostre client tant des d’un punt de vista tècnic com des
d’una perspectiva d’acompanyament.
AM: Ciertamente el uso del correo electrónico está consolidado como forma de comunicación formal entre cliente y
abogado y cada vez más se usan los servicios de mensajería
tipo SMS o WhatsApp. No obstante, la relación personal
entre el cliente y el profesional sigue siendo necesaria, dado
que la colaboración se basa en una relación de confianza

ELISABET
CALZADA
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que el abogado tiene que generar en el cliente mediante
el contacto personal.

Quin impacte ha tingut l’aplicació WhatsApp al seu
treball diari? Està a favor que els clients usin aquesta
aplicació per comunicar-se amb el seu advocat/da?
EC:La veritat és que no és una via usual (diària) de
comunicació amb els meus clients. Les consultes o
dubtes se segueixen plantejant per telèfon o per correu
electrònic, al marge de reunions presencials al despatx o
a les oficines dels meus clients. El WhatsApp, però, em
serveix per qüestions pràctiques, però importants en la
vida d’un advocat: per qüestions merament logístiques
(com quedar abans d’una vista) o per donar suport en
decisions que poden resultar complicades. De nou, les
noves tecnologies ens ajuden a fer sentir al client que
estem a prop, acompanyant-lo en les decisions que ha
de prendre dia a dia. La immediatesa de les comunicacions per WhatsApp la fan una aplicació ideal per a temes
que no requereixen una gran elaboració. No sóc partidària del seu ús com a via de comunicació recurrent amb
un client, però, perquè amb la simplificació del llenguatge que li és pròpia pot donar lloc a errors o confusions.
AM: WhatsApp se ha incorporado a la forma de comunicarse de muchas personas, tanto en las relaciones
personales como en las profesionales, y lógicamente
también en el caso de los abogados que la usamos
como forma de contacto con clientes y compañeros.
Esta aplicación tiene innumerables potencialidades,
especialmente en las comunicaciones intergrupales, por
ello cabe estar de acuerdo con su utilización profesional.
Pero lo mismo que sucede con otros avances tecnológicos, su uso puede llegar a pervertirse tanto por la innecesaria inflación en el número de mensajes como por
la dependencia que pueda llegar a producir si no se hace
servir de forma adecuada y racional.

Les xarxes socials són una eina que utilitza per donar a
conèixer el seu treball o per donar difusió del seu despatx?
EC: Sí, evidentment, tant en xarxes socials com en
blogs específics, propis del despatx. Treballant en un
despatx gran que a més està molt compromès amb les
noves tecnologies, a més, puc donar difusió del que fan
altres companys i que crec que pot ser d’utilitat a clients
actuals o potencials.
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AM: Participo en las redes sociales para poner en común
información profesional o iniciativas y eventos promovidas por el despacho. Aparte de la web corporativa, incorporamos información, reenviamos noticias de interés
y mantenemos una presencia activa en las principales
redes sociales.

Actualment als Estats Units hi ha bufets que ja tenen
incorporat a la seva plantilla el robot Ross . Creu que
en el futur s’implantarà als despatxos d’advocats
d’Europa la intel·ligència cognitiva de les màquines?
EC: I tant, absolutament. De fet no cal esperar als
propers anys per veure-ho implantat. Ja estem treballant, actualment, en el que es coneixen com a ‘smart
contracts’ en alguns àmbits de l’assessorament del despatx. Es tracta de contractes que són capaços d’executar-se i fer-se complir per sí mateixos, de manera
autònoma i automàtica, sense que calguin intermediaris
o mediadors que ajudin a interpretar-ne les clàusules.
Al marge d’això, evidentment, vindran altres novetats
basades en intel·ligència artificial que permetran que
focalitzem la nostra feina en el que és autènticament
humà: la capacitat d’adaptar les millors solucions tècniques (ofertes per una màquina amb intel·ligència artificial)
a les situacions, preocupacions i antecedents dels nostres
clients. Penso que els advocats passarem a focalitzar els
nostres esforços en el que són aquestes soft skills.
AM: Es difícil saber hasta dónde pueden llegar los
avances en tecnología si vemos el desarrollo exponencial que se ha producido en los últimos 40 años; si
miramos hacia atrás y recordamos cuando no existía
el fax, ni hacíamos fotocopias sino copias con papel
carbón y muchos de nosotros redactábamos los documentos con nuestra “Lettera-Olivetti”. No estamos lejos
de la aplicación de la inteligencia artificial. Ya existen
productos en el mercado que facilitan la accesibilidad
a las bases de datos, confeccionan cláusulas tipo de
contrato e incluso evalúan, con base en diferentes parámetros, las posibilidades de éxito en un caso concreto.
Como en otros tantos aspectos de la vida los humanos
estarán detrás de las máquinas y serán aquéllos -y no
éstas- las que decidan qué hacer con las nuevas herramientas y con qué límites deben actuar. En cualquier
caso, si con ello se consiguiera que la Administración
de Justicia fuera más rápida, sería un logro que todos
deberíamos celebrar.
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Aquest postgrau incorpora matèries
en perspectiva de gènere d’acord
amb el pla d’igualtat de l’ICAB.

EUGENIA NAVARRO SEGURA, SÒCIA DE TAMA
PROJECTS I PROFESSORA D’ESTRATÈGIA I
MÀRQUETING JURÍDIC D’ESADE LAW SCHOOL

“Els advocats han d’incloure la gestió
com a part de la professió”
Text: Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz
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És Llicenciada en Química i Enginyera Química.
Quin és el camí que el va portar a dedicar-se al
màrqueting jurídic?
Aquesta és una pregunta llarga de contestar, però tinc
un blog a Expansión.com, “Reinvención y Reconciliación”, on ho explico. En definitiva, les oportunitats passen per la vida i jo vaig agafar la meva. Vaig
començar com directora de Màrqueting a una gran
firma i en vaig aprendre molt.
Existia un forat al mercat i una falta de professionalització en temes de gestió i vaig veure l’oportunitat.
Jo sabia de màrqueting i vaig tenir la sort de conèixer
el sector legal a través de la generositat de molts
advocats dels quals encara avui n’aprenc.
Vostè que ha assessorat tantes firmes d’advocats
i advocades, quina imatge té de l’advocacia?
L’advocacia és una professió molt maca, però crec que
els advocats estan centrats en la qualitat tècnica dels
seus escrits i poc en fer créixer de manera eficient el
seu negoci. En el moments complexos i d’alta competitivitat que està vivint l’advocacia, s’ha de formar a
l’advocat en coneixements transversals que l’ajudin a
prosperar empresarialment: màrqueting, comunicació,
tecnologia... L’advocat d’aquest segle necessita ser
més complert per fer front al mercat d’avui.
Quin aspecte necessita millorar l’advocacia?
És difícil generalitzar, però jo m’inclinaria a dir que els
advocats han d’incloure la gestió com part de la professió i utilitzar les eines que pertoquin per ser més
eficients i competitius.
Molts ciutadans temen anar a l’advocat.
Com es pot revertir aquesta imatge?
Amb transparència i comunicació. El advocats han de
saber explicar com facturaran, com serà el procés del
seu servei, i si és possible el preu dels seus honoraris. L’advocat no ha sabut fer el màrqueting de la seva
professió tan necessària i tan estratègica per la societat: crec que des de les institucions s’ha d’ajudar amb
campanyes de conscienciació.
Com influeixen les noves tecnologies en la imatge
de l’advocacia?
Moltíssim. Tot el que sigui estàndard ho faran les
màquines. L’advocacia es polaritzarà més i vers dos
tipus; d’una banda, la industrialitzada, amb un enfocament cap al procés i, de l’altra, l’advocacia més “feta
a mida” i més sofisticada. La tecnologia portarà a un
empoderament de la ciutadania; ja estem veiem models d’aquest tipus on el client pot escollir per Inter-
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net el tipus de contracte que vol o fins i tot reclamar
quantitats.
Al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona comptem
amb un percentatge equilibrat entre el número de
col·legiats homes i col·legiades dones exercents.
Per la seva experiència, quin percentatge de dones
són sòcies de despatxos o ocupen un càrrec en els
comitès de direcció? Està a favor de les quotes de
dones perquè aquestes puguin arribar a llocs de
màxima responsabilitat?
La veritat es que són poques, haurien de ser moltes
més. Es contracten més dones juniors, però hi ha
molt poques sòcies o sòcies directores. Al principi
creia que les quotes eren una ofensa per a la dona,
perquè penso que ha d’estar la persona més adequada per a un càrrec, independent del seu gènere. Però
hem de corregir tendències històriques i hem d’afavorir l’accés de les dones a les “sociatures” per trencar
una realitat que ens desfavoreix.
És un defensora de la diversitat dels equips. Com
creu que pot ajudar aquesta diversitat a l’advocacia?
Crec que els equips es tornaran multidisciplinaris,
que tindrem equips no només d’advocats si no d’enginyers, experts en informàtica, comunicació... El
serveis professionals es tornaran més líquids i veurem
que es formaran equips per projectes amb l’aportació
de la formació més adequada en cada cas.
Sóc una gran defensora de la diversitat en qualsevol
cas, crec que enriqueix molt les decisions i que cada
persona aporta la perspectiva d’una realitat que és
polièdrica.
Quin consell donaria a una jove advocada o jove
advocat que es vulgui iniciar en l’exercici de la
professió?
Que es formi en temes de management i que tingui
molta curiositat per veure cap a on va la professió.
Crec que l’advocacia és un món ideal per innovar en
aquest moment i trobar models alternatius de negoci
en el sector legal. Si no ho fan altres ho faran.
A nivell personal, té un advocat o advocada de
capçalera o l’escull en funció del tema que ha de
consultar?
Tinc la sort de tenir molt amics advocats i escullo en
funció de la seva especialitat, de la seva empatia i de
la disponibilitat.
Alguna vegada s’ha plantejat estudiar Dret?
Moltes! Mai trobo el moment de començar.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Gestió Solidària funciona de forma molt simple: una
entitat (sempre no lucrativa i de l’àmbit social) ens
demana, a través del web, ajut en un projecte de management de l’entitat, ens coneixem personalment i
definim amb molta concreció allò que cal fer.
Un cop definit el projecte busquem a la nostra base
de dades un perfil de Professional Solidari adient i el
contactem. Els Professionals Solidaris poden negar-se
a fer la tasca encomanada, encara que rares vegades
diuen que no. Presentem a l’entitat el Professional
Solidari i comença el seguiment del projecte, fins que
s’assoleix l’objectiu prèviament pactat.
Amb el temps vàrem veure que s’inscrivien a la nostra
xarxa de Professionals Solidaris advocats i professionals del coaching, per la qual cosa vàrem decidir crear
una marca pròpia per a consultes legals solidàries anomenada Legal Solidari.

GESTIÓ
SOLIDÀRIA
Gestió Solidària és una associació que va néixer l’any
2012, quan 5 amigues vàrem decidir que volíem ajudar
d’una manera activa les organitzacions socials que estaven fent una feina imprescindible, en un moment on
la crisi havia generat molts problemes socials.
La primera idea va sorgir després de la meva experiència personal intentant fer voluntariat a diverses
entitats sobre temes de management, un tema que
jo dominava. No me’n vaig sortir i vaig constatar que
molts professionals de l’àmbit de la gestió d’empreses també es trobarien en el mateix atzucac, moment
en què vaig ser conscient que potser no s’estava aprofitant del tot el seu talent.
Entre totes, i amb els mínims recursos, vàrem donar
forma al nostre projecte a través d’una marca, un
logo, una web, un software de gestió... Un cop ho
vam tenir, vam començar a rebre encàrrecs i la bossa
de Professionals Solidaris es va anar emplenant.

Els projectes que duem a terme són de l’àmbit de la
tecnologia, comunicació, persones, formació, estratègia, plans de negoci, anàlisis de l’activitat, elaboració
d’estratègies financeres, relacions laborals, i coaching,
entre d’altres.
Els Professionals Solidaris són experts en actiu en els
seus àmbits, per la qual cosa aporten una visió molt
actual i ofereixen una orientació molt ben valorada
per les entitats socials.
Gestió Solidària també ha col·laborat amb emprenedors socials a muntar el seu projecte a través de Professionals Solidaris especialitzats. Actualment tenim
275 Professionals Solidaris i hem gestionat aproximadament 250 projectes durant aquests sis anys.
No volem optar a subvencions públiques ja que el tercer
sector les necessita per poder seguir la seva activitat.
Per tant, obtenim els fons que ens calen organitzant
un acte cada dos anys per a tota la nostra comunitat.
Actualment estem treballant amb una nova marca, Solucions Solidàries, que busca Empreses Amigues que ens
permetin poder atendre més territori i entitats.
Montse Pichot
Presidenta

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:

EL PROJECTE DE LLEI DE
SECRETS EMPRESARIALS
Les autores realitzen un exhaustiu repàs de les principals novetats que aporta
el Projecte de Llei que transposa la Directiva (UE) 2016/943 de 8 de juny,
tot destacant que s’ha optat per la via de la creació d’una Llei específica
en comptes d’incloure-la com a novetat substantiva en lleis ja existents.

Anna Ribó
Col·legiada 17.453
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l 25 de maig de 2018, dues setmanes abans
d’esgotar el període de transposició de la
Directiva (UE) 2016/943 de 8 de juny relativa
a la protecció dels secrets comercials contra la seva obtenció, utilització i revelació
il·lícites (“Directiva”), el Consell de Ministres va remetre a les Corts el Projecte de Llei de Secrets Empresarials (“PLSE”).
El govern espanyol ha proposat transposar la Directiva
en una llei específica, en comptes d’incloure les novetats substantives en la Llei de Competència Deslleial
(“LCD”) i les processals en la LEC.
Aquesta tècnica legislativa ha estat criticada, ja que
els actes il·lícits d’obtenció, utilització i revelació de
secrets empresarials constitueixen a Espanya un acte
de competència deslleial, de forma que una regulació
específica implica una certa dispersió normativa, en
detriment de la seguretat jurídica que busca el PLSE.

La principal novetat del PLSE és la incorporació d’una
definició de secret empresarial, que alhora és pràcticament coincident amb la de la Directiva (per bé que
aquesta canvia la denominació per “secret comercial”) –que prengué com referència els requeriments
indicats pel Tribunal General en la Sentència de 30 de
maig de 2006, Assumpte T-198/03, Bank Àustria Cre-

Glòria Seron
Col·legiada núm. 42.859

ditanstalt/Comissió–, la “d’informació no divulgada”
de l’article 39 de l’Acord de l’Organització Mundial del
Comerç sobre els Aspectes dels Drets de la Propietat
Intel·lectual relacionats amb el Comerç i
PEL QUE FA A
la reconeguda jurisprudencialment.
LES CONDUCTES

IL·LÍCITES,
COMPARTEIXEN
UN COMÚ
DENOMINADOR:
LA FALTA DE
CONSENTIMENT
DEL TITULAR

D’aquesta manera
el PLSE garantiria
l’objectiu harmonitzador de la Directiva.
Tanmateix, el CGPJ i
la CNMC critiquen que
aquesta definició inclogui conceptes poc
precisos pel nostre
sistema jurídic i, per
tant, subjectes a interpretació pels tribunals.

Un secret empresarial,
segons el PLSE i la
Directiva, és qualsevol
informació secreta,
que tingui valor empresarial precisament per ser secreta i hagi estat objecte de mesures per a mantenir-la
confidencial.
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Tanmateix, a diferència de la Directiva, el PLSE utilitza el concepte “secrets empresarials”, precisant que
la informació secreta pot referir-se a qualsevol àmbit
empresarial, incloent-hi el tecnològic, industrial, comercial, organitzatiu o financer.
Tant el PLSE com la Directiva distingeixen entre mitjans
lícits i il·lícits d’obtenció d’un secret empresarial.
Són mitjans lícits el descobriment o creació independents, l’enginyeria inversa, el resultat de l’exercici
dels drets d’informació dels treballadors i qualsevol
altre que “resulti conforme a les pràctiques comercials lleials”, així, la transferència, cessió o llicència
del secret.
Quant a les conductes il·lícites, comparteixen un
comú denominador: la falta de consentiment del
titular, i es defineixen com les realitzades per qui
obté el secret il·lícitament, incompleix un acord
de confidencialitat o qualsevol obligació de secret.
Quant als infractors diferents del primer infractor,
resulta irrellevant la seva intencionalitat, només
s’exigeix que, per les circumstàncies del cas,
haguessin pogut saber que obtenien el secret -directa o indirectament- de qui l’utilitzava o revelava
il·lícitament.
Vers aquestes conductes, la Directiva estableix la necessitat d’harmonitzar les accions civils de defensa
dels secrets comercials, ja que les diferències d’instruments jurídics en els Estats Membres afecten els
incentius dels empresaris per innovar i fragmenten el
mercat interior.
En el PLSE aquestes accions de protecció són la
declarativa, de cessació, d’aprehensió de mercaderies infractores, de remoció de suports que
continguin el secret empresarial, l’atribució de propietat de mercaderies infractores al titular legítim,
la publicació de la sentència i la indemnització per
danys i perjudicis.
Excepcionalment, un secret obtingut sense el consentiment del seu titular no gaudirà de les mesures
de protecció garantides per la Directiva i el PLSE
en determinats supòsits: en exercici de la llibertat
d’expressió, amb l’objectiu de descobrir activitats
il·legals, per divulgació als representants dels treballadors en l’exercici de les seves funcions o per
protegir un interès reconegut legalment (incloent-hi
la comunicació a les autoritats administratives o judicials quan ho requereixin).
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Pel càlcul dels danys i perjudicis derivats d’una conducta il·lícita el PLSE es remet a la Llei de Patents
(“LP”), amb especial esment a la inclusió tant del
lucre cessant del titular del secret com de l’enriquiment injust obtingut per l’infractor, i l’eventual
perjudici moral patit pel primer. S’estableix també la
possibilitat de calcular els danys per equivalència a
l’import que l’infractor hauria de pagar al titular legítim
per la concessió d’una llicència.

(...) EL PLSE INTRODUEIX UNA
SÈRIE D’ESPECIALITATS PROCESSALS QUE
PERMETRAN
PRESERVAR LA
CONFIDENCIALITAT DURANT EL
PROCEDIMENT
JUDICIAL I AMB
POSTERIORITAT

També es permet al
titular del secret reclamar una indemnització coercitiva diària
fins que es compleixi
la sentència, quantitat acumulable a la
indemnització corresponent, com també
recull la LP.

Quant a la prescripció, el legislador s’ha
decantat per un termini triennal, seguint
el màxim previst per
accions derivades de
la LCD, i no quinquennal, com les derivades
de la Llei de Propietat
Intel·lectual, tot i que
ambdós respectarien el màxim de 6 anys que preveu
la Directiva.
Finalment, amb l’objectiu d’evitar que el risc de perdre
la confidencialitat del secret durant la tramitació d’un
procediment judicial dissuadeixi al seu titular d’exercitar les anteriors accions, el PLSE introdueix una sèrie
d’especialitats processals que permetran preservar-la
durant el procediment judicial i amb posterioritat.
Aquestes especialitats, entre les quals destaca la restricció del nombre de persones amb accés als autes,
hauran de ponderar-se amb el dret de defensa, igualtat d’armes i principi de publicitat.
Per concloure, la transposició de la Directiva suposa
un avenç en la protecció d’un dels actius més valorats
d’una empresa, però seria recomanable que el legislador prengués nota de les puntualitzacions fetes per
la doctrina, el CGPJ i la CNMC dirigides a ajustar la
transposició a la realitat del nostre ordenament jurídic,
començant per valorar si seria més adient fer-ho a través d’una modificació de la LCD i de la LEC.

LA REFORMA DE LA LEC EN
RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL
DE VIVIENDAS Y PROPUESTA DE
ENFOQUE INTERDISCIPLINAR
DEL FENÓMENO “OKUPA”
Análisis del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, añadiendo a la
perspectiva de la reforma procesal civil una visión constitucional, penal y civil.

Chantal Moll de Alba Lacuve
Col·legiada 21.501

E

l 12 de junio de 2018 fue publicada en el
BOE la Ley 5/2018, de 11 de Junio de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, en relación a la ocupación ilegal de
viviendas.

A través de la Comisión Normativa del ICAB y del
CICAC, se creó un grupo de trabajo de especialistas
para elaborar una propuesta de reforma legislativa. La
Proposición de Ley se presentó en el Congreso a finales de enero de 2017.

La sociedad exigía que se articulara un procedimiento
eficaz y ágil para dar una respuesta al fenómeno de
la ocupación ilegal. En efecto, la ocupación ilegal de
edificios no solamente atenta contra el derecho a la
propiedad de las personas, sino que también impide
que la Administración pueda cumplir las políticas de
vivienda social y proteger el derecho a la vivienda de
las personas en riesgo de exclusión social. Además,
a menudo, los inmuebles son ocupados por mafias
organizadas que realizan en ellos actividades ilegales
(“narco pisos”). Además en otros países de nues-

Marta Navarro Pastor
Col·legiada 42.247

(…) LA VIVIENDA “OCUPADA”
PUEDE LLEGAR A
CONSTITUIR EL
NUEVO DOMICILIO DEL OCUPANTE Y POR LO
TANTO DEVIENE INVIOLABLE
SALVO AUTORIZACIÓN JUDICIAL

tro entorno, como
en Francia, Holanda,
Italia, Reino Unido
o Alemania, existen
regulaciones que
permiten obtener el
desalojo con mayor
celeridad.
Antes de analizar el
contenido de la Ley
5/2018, que modifica
aspectos de carácter
procesal civil, conviene dar un apunte de la
perspectiva constitucional, penal y civil del
asunto.

La Constitución española reconoce el
derecho a la propiedad privada (art. 33 CE) pero por
otra parte también reconoce el derecho a la inviola-
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bilidad del domicilio (art. 18 CE), de manera que la
policía no puede entrar en el domicilio de una persona
sin una orden judicial, salvo caso de flagrante delito.
Así también lo reitera el art. 15 de la Ley Orgánica de
Seguridad ciudadana. Así pues, la problemática de
fondo reside en definir qué es “domicilio”. El art. 41
del Código civil define el “domicilio” como el lugar de
“residencia habitual” de una persona, sin necesidad
de tener ningún derecho real o contractual sobre ese
bien inmueble. Así
pues, la vivienda “ocupada” puede llegar
(…) EN LA PRÁCa constituir el nuevo
TICA, LA VÍA
domicilio del ocupante
PENAL SE HA VE- y por lo tanto deviene
salvo autoriNIDO MOSTRAN- inviolable
zación judicial.

DO HASTA LA
FECHA CLARAMENTE INEFICAZ

Desde la óptica
penal, los delitos que
se pueden cometer
en el caso de una
ocupación de viviendas ilegal, son el de
“allanamiento de morada” (arts. 202 y 203 CP) o el
de “usurpación de bien inmueble” (art. 245 CP). En
ambos delitos la pena varía según se cometa con o
sin violencia. Únicamente si la usurpación del bien
inmueble se ha cometido con violencia se puede pedir
la medida cautelar de expulsión probando la titularidad
del bien y la existencia de violencia o intimidación. No
obstante lo anterior, en la práctica, la vía penal se ha
venido mostrando hasta la fecha claramente ineficaz.
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Sin duda, la novedad más importante de la Ley 5/2018
es la creación de un incidente de recuperación inmediata
de la posesión que pueden instar únicamente la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por
otro título; entidades sin ánimo de lucro con derecho a
poseer o entidades públicas propietarias o poseedoras
legítimas de vivienda social. Es importante destacar
que la reforma de la LEC no considera legitimadas para
solicitar dicho incidente de recuperación inmediata de la
posesión, ni a las personas jurídicas con ánimo de lucro
(como pueden ser entidades bancarias o fondos de inversión), ni a las comunidades de propietarios.
Si se quiere obtener, a través de ese incidente, la
recuperación inmediata de la posesión, el actor debe
acompañar título en el que funde su derecho a poseer y
debe solicitar la inmediata entrega de la posesión de la
vivienda (el desalojo).
En el decreto de admisión de la demanda, el juzgado
requiere a los ocupantes para que aporten título que
justifique su situación posesoria. Si el ocupante no aporta título o el aportado no se considera bastante para la
acreditación de su derecho a poseer, se dicta auto ordenando la inmediata entrega de la posesión de la vivienda
al demandante y el desalojo de los ocupantes. No cabe
recurso contra este auto.
El auto ordenará comunicar el desalojo a los
servicios públicos competentes en materia de
política social para que
en el plazo de 7 días
adopten las medidas
de protección que procedan, si los ocupantes
dan su consentimiento.

Desde el punto de vista del derecho civil sustantivo,
se reconoce el derecho del poseedor y del propietario
a no ser perturbados y a defender su título. Sin embargo, en el caso de retención ilegal de la posesión de un
bien (como es el caso de la “ocupación ilegal”), tanto
el Código civil español como el catalán nos recuerdan
que se deberá estar a lo dispuesto en la legislación
procesal (art. 441 CC, y 522-7 CCC).

SIN DUDA, LA
NOVEDAD MÁS
IMPORTANTE DE
LA LEY 5/2018 ES
LA CREACIÓN DE
UN INCIDENTE
DE RECUPERACIÓN INMEDIATA
DE LA POSESIÓN

La finalidad de la Ley 5/2018 de 11 de Junio es precisamente agilizar la recuperación por la vía civil de
viviendas ocupadas ilegalmente. Para ello el juicio
verbal que tiene por objeto la tutela sumaria de la
posesión de una vivienda regulado en el art. 250.1.4º
LEC (el tradicionalmente llamado “interdicto de recobrar”) se modifica en algunos aspectos. Así por
ejemplo, con la reforma, se permite que la demanda
se dirija contra los ignorados ocupantes, sin necesidad de identificarlos.

Para concluir, señalar que es necesario afrontar el fenómeno de la ocupación ilegal de manera interdisciplinar,
de manera que, por una parte, se defina mejor el concepto jurídico-civil de domicilio y, por otra, se culmine la
tramitación de la futura reforma de la Lecrim que permitirá agilizar el desalojo en los casos de ilícito penal.

En el caso que el demandado aporte título
que el tribunal considere indiciariamente
suficiente, entonces se
seguirá el procedimiento habitual de juicio verbal de tutela
sumaria de la posesión (antiguo interdicto de recobrar).

NOVETATS EN L’APLICACIÓ PRIVADA
DEL DRET DE LA COMPETÈNCIA AMB
ESPECIAL REFERÈNCIA A LA MESURA
D’ACCÉS A FONTS DE PROVA
L’autor d’aquest article descriu les novetats que aporta el nou règim normatiu,
destacant entre totes elles l’ordre d’exhibició de proves.

Christian Herrera Petrus
Col·legiat 25.118

D

onem notícia de canvis notables en el
Dret de la competència. Arran de la
Directiva 2014/104/EU, relativa a determinades normes per les quals es regeixen
les accions per danys en virtut del Dret
nacional, per infraccions del Dret de la competència
dels Estats membres i de la Unión Europea, s’han
instaurat de manera generalitzada a la Unió Europea
mesures específiques per a potenciar la reclamació
privada dels danys derivats d’il·lícits antitrust.
Aquesta norma comunitària, que s’havia anat madurant al llarg d’una dècada a través dels successius
Llibres Verd i Blanc de la Comissió, vol impulsar la
dimensió privada del Dret de la competència, que
resulta imprescindible per a combatre de manera més
eficaç les infraccions d’aquest sector de l’ordenament
i per a estendre millor la cultura de la sana concurrència, mirant de salvaguardar alhora – en un difícil equilibri – la protecció dels programes de clemència.

El nou règim porta diverses novetats, molts dubtes
conceptuals i operatius, i animades prediccions de futur
sobre el possible increment de la litigiositat davant dels
Jutjats del mercantil, que tradicionalment havia romàs
força reduïda –el Dret antitrust es percebia com un
àmbit de tutela allunyat del radi d’acció individual del
ciutadà i fins i tot de l’empresari afectat–. Certament,

amb la Directiva s’intenta passar d’un model de control
essencialment públic i sancionador, fins ara insuficient,
a un altre mixt en el qual, sens perjudici de la intervenció de la Comissió i de les autoritats públiques
dels Estats membres, s’introdueixen eines processals i substantives orientades a fomentar l’accés a
la jurisdicció civil per a reparar els danys causats als
perjudicats.
La transposició de la Directiva 2014/104/EU s’ha esdevingut – de manera tardana i alhora probablement provisional – per mitjà del Reial decret-llei 9/2017, de 26
de maig, pel qual es transposen directives de la Unió
Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari,
i sobre desplaçament de treballadors. El recurs a un
Reial Decret-llei, reservat a supòsits d’extraordinària i
urgent necessitat, es justifica per la situació política a
Espanya al llarg de 2016, any en què es va perllongar
l’existència d’un Govern central en funcions i no es
va poder impulsar la labor legislativa exigida per a la
transposició de diverses directives.
Sigui com sigui, el Títol II de l’esmentat Reial decret-llei
s’ocupa d’implementar el contingut de la Directiva
mitjançant els articles tercer i quart, que es destinen,
respectivament, al següent: 1) la introducció d’un nou
títol VI en la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de
la Competència, on es regula l’acció de rescabalament
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de danys i perjudicis, amb normes de caràcter substantiu i processal; i 2) la incorporació d’un nou article 283
bis de la LEC, que disciplina específicament la figura
processal de l’accés a fonts de prova.
Especial atenció mereix el Capítol II de la Directiva,
que destina els articles 5 a 8 al que nomena “Exhibició de les proves”, preceptes incorporats al nou
i farragós article 283 bis LEC. En virtut d’aquestes
normes el demandant que interposa una acció de
rescabalament de
danys raonablement
fonamentada pot
AQUESTA
sol·licitar i obtenir dels
NORMA COMUòrgans jurisdiccionals
nacionals competents
NITÀRIA, QUE
una ordre d’exhibició
S’HAVIA ANAT
de proves pertinents,
MADURANT AL
dirigida al demandat o
a un tercer. S’admet
LLARG D’UNA
també que la petició
DÈCADA A TRAla formuli el demandat
front a l’actor, en reVÉS DELS SUClació a les excepcions
CESSIUS LLIBRES
materials que oposi,
basades habitualment
VERD I BLANC
en el passing-on.

DE LA COMISSIÓ, VOL IMPULSAR LA DIMENSIÓ PRIVADA
DEL DRET DE LA
COMPETÈNCIA

Aquesta nova figura
processal, que tal vegada assenyala el camí
cap a la futura pràctica
probatòria en altres
àmbits del Dret privat,
ofereix un camí judicialitzat per a corregir
situacions d’assimetria
pel que fa a l’accés
i control sobre materials amb rellevància probatòria –
fonts de prova –, que posteriorment poden aportar-se al
procediment a través del corresponent mitjà de prova.
L’exhibició pot sol·licitar-se amb els escrits de demanda i contestació, però també abans o després
d’iniciar-se el procediment; i pot referir-se a “peces
específiques de prova” o a “categories pertinents de
prova”, sempre el més limitades i acotades que sigui
possible. En tot cas, només s’acordarà si la petició és
proporcionada i tracta adequadament el caràcter eventualment confidencial de la informació.
Ponderant alguns factors i respectant alguns límits,
l’ordre judicial d’exhibició pot abastar fins i tot proves
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contingudes en un expedient d’una autoritat de la
competència, amb excepció de les declaracions en el
marc d’un programa de clemència i de les sol·licituds
de transacció, àmbits que han quedat protegits per la
seva eficàcia en la persecució del il·lícits antitrust.
Finalment, es preveu el deure d’imposar sancions a
les parts, els tercers i els representants legals si es
neguen a cooperar, destrueixen proves, desatenen les
ordres judicials de protecció d’informació confidencial
o incompleixen els límits sobre l’ús de proves admesos pel Jutjat en cada cas.
La mesura d’accés a fonts de prova presenta similituds
i fins i tot espais de coincidència parcial amb d’altres
institucions processals, amb les qual coexisteix, i de les
quals n’ha de ser diferenciada. Així en l’àmbit comparat
cal destriar-la de la figura angloamericana del discovery,
d’influència creixent en el món de la litigació cross-border. I en l’espai intern ha de ser distingida de les
diligències preliminars regulades amb caràcter general
en la LEC (article 256 i ss.) i de forma específica a la
legislació mercantil especial; del requeriment d’exhibició documental entre parts (article 328 LEC) o a tercers
(article 330 LEC); i fins i tot de la prova anticipada i de
l’assegurament de prova (articles 293 i ss LEC).
Val a dir que el Reial Decret-llei fou precedit d’una
proposta de llei de la Comissió General de Codificació
molt ambiciosa que proposava l’aplicació generalitzada
de mesura d’accés a fonts de prova a tot tipus de procediments civils, iniciativa que si hagués progressat
hauria suposat una autèntica revolució – precipitada, al
nostre parer – quant a la tècnica i l’estratègia probatòria en la litigació privada.
Concloem posant en valor el nou règim per tal com ha
de reforçar la lluita contra les infraccions del Dret de
la competència i contribuir a la millora dels drets dels
consumidors. Deixem per a una altra ocasió la crítica
ben merescuda a la tècnica emprada per a la transposició de la Directiva, plena d’errors i inconsistències
que es fan palesos amb una mera lectura del nou article 283 bis LEC.
No és necessari, però, fiar-ho tot a la tasca clarificadora dels Tribunals: l’actual tramitació parlamentària
d’una Llei que substitueixi el Reial decret-llei 9/2017
ha de servir per a millorar-ne el règim sense caure en
la temptació de fer incorporacions massa ambicioses
d’institucions foranies que, mancades del context
cultural i normatiu necessari, portarien molts més problemes que solucions.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

L’ESCLETXA SALARIAL
“Me proponho a atuar coletivamente para garantir direitos
num espaço tao machista como o Estado.”
Marielle Franco

Eugènia Anoro
Col·legiada 40.519

L

a bretxa salarial de gènere és la diferència
entre la remuneració per a homes i dones
que treballen en condicions iguals. Definir-la amb precisió no és senzill: consideracions socials, legals i econòmiques cabdals
per a l’estadística no són fàcils de captar i d’analitzar, cosa que desemboca en multitud de xifres,
indicadors i interpretacions. Ara bé, el resultat és
sempre el mateix: les dones cobren menys.
Com es genera aquesta desigualtat? Tot podria
començar a la infància i a casa, segons assenyalen
estudis de BusyKid o de l’Agència britànica Childwise, que han constatat unes diferències del 20%
o més en la setmanada entre nens i nenes. Fora
d’aquests peculiars exemples i pel que fa a la població activa, l’Agència Eurostat la situa al voltant
del 14% per a Espanya (entesa com a remuneració
bruta per hora treballada). Les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística són similars i afegeixen un
indicador preocupant: la bretxa salarial no fa sinó
incrementar amb l’edat.
Com és possible això si l’article 28 de l’Estatut
dels Treballadors prohibeix qualsevol tipus de dis-

criminació salarial per raó de sexe? Sembla que
fets constatats (com que les dones assumeixen
més excedències, reduccions de jornada i jornades a temps parcial - la majoria per cura de fills- o
que dediquen el doble o més hores a tasques de
la llar de mitja que els homes), acaben repercutint negativament en el seu salari. I, segons sòlida
recerca duta a terme per l’economista de Harvard
Claudia Goldin, la situació s’agreuja amb el temps:
les empreses acaben remunerant a un empleat
que treballa 80 hores a la setmana més del doble
per hora que un que en treballa 40, fet que provoca augments desproporcionats i irreversibles
de la diferència. Pensem per un moment com pot
agreujar-se aquesta situació en professions com
l’advocacia, on el principal actiu del professional és
la seva hora de feina.
Tampoc podem oblidar la discriminació indirecta:
casos com la contractació de dones dins de categories més baixes tot i realitzar la mateixa funció
i aportar el mateix (exemple: les feines de neteja
front la recollida d’escombraries) o la previsió als
convenis col·lectius de palanques que on tenen
preferència les feines més masculines (exemple:
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públic (on les dones són majoria) que al privat; o
Alemanya, que ha optat per obligar a les grans empreses a informar a les treballadores del salari dels
homes per realitzar un treball similar, perseguint la
denúncia de casos flagrants o, al menys, una millor
negociació dels salaris quan procedeixi.
Legislar no és senzill, tal i com ens mostra el fet
que l’Estat de Califòrnia, pioner en la matèria, ha
hagut de reformar el 2015 el seu Equal Pay Act de
1949, perquè certes llacunes legals provocaven
que quedessin fora del seu àmbit determinades
situacions de desigualtat en algunes empreses.

CONCLUSIONS I POSSIBLES PROPOSTES
A IMPLANTAR
La brevetat d’aquest article només ens permet
concloure amb algunes idees a desenvolupar per
reduir l’escletxa salarial:

en forma de complements) comencen a tenir ressò
a Sentències com la recent del TSJ de Canàries, de
2 de novembre de 2017, que anul·la un pacte salarial subscrit entre la direcció d’un hotel i el comitè
d’empresa per no justificar les diferències d’import
entre cambreres de pis front al personal de cuina,
tot i ser categories del mateix grup.
Sigui com sigui, aquí comptem amb la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, que prohibeix tota mena de discriminació (article 6) i preveu el Pla d’Igualtat (articles
45 i següents), una eina per assegurar que l’empresa compleix amb els mínims en aquesta matèria.
Altres països europeus han optat per propostes
diverses, com Islàndia (amb l’escletxa més baixa
d’Europa: del 5 al 10%), que, sota pena de sancions econòmiques, obliga a les empreses d’almenys 25 treballadors a certificar que homes i
dones reben el mateix salari per desenvolupar treballs equiparables; el Regne Unit, on una Llei del
2017 obliga les empreses de més de 250 treballadors a fer pública la distribució salarial per gènere, havent aflorat les majors diferències al sector

1. Fomentar, amb especial èmfasi als despatxos
d’advocats, una cultura empresarial favorable a les
polítiques de conciliació familiar amb perspectiva
igualitària, que no penalitzi la reducció de jornada
o la excedència per cura familiar i estimuli que els
homes en facin més ús i que permeti assumir les
tasques de la llar sense que es pugui considerar un
menor compromís amb l’empresa.
2. Donar protagonisme a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social pel que fa al seguiment de les
mesures, ja que un dels objectius del Pla Estratègic per a 2018-2020 és assegurar el compliment
de les normes d’igualtat i no discriminació, amb
èmfasi particular en la discriminació per gènere, la
supervisió dels plans d’igualtat en les empreses i
de la bretxa salarial.
3. Augmentar la transparència en la informació
empresarial, de manera que les dades de remuneració continguin tots els elements per fer una
comparativa adient (p.e. plusos, variables, categories, desglossament de dades per gènere, etc.) i
estendre paulatinament aquestes obligacions a les
empreses de menys de 250 treballadors, tal com
han proposat alguns sindicats.
Article redactat en el marc del Projecte “JO
TAMBÉ VULL SER MARE” impulsat pel Grup de
l’Advocacia Jove de l’ICAB i Coordinat per Oriol
Espar Col·legiat 30816 i vocal del GAJ.

ENTRE NOSALTRES

CRÒNICA DE
LES JORNADES
D’ESTRANGERIA
I PROTECCIÓ
INTERNACIONAL.
LA DEFENSA DELS
DRETS HUMANS
DE LES PERSONES
MIGRANTS
Glòria Soto
Col·legiada 13.587
Les XXVIII Jornades d’Estrangeria i Protecció Internacional organitzades pel Consell General de l’Advocacia Espanyola i el Col·legi d’Advocats de Cadis, es van celebrar
els dies 10 i 11 de maig a Algeciras, amb el tema: “La
defensa dels Drets Humans de les persones migrants”.
En la inauguració, tant el Sr. Pascual Valent Aparicio, Degà
del Col·legi de Cadis com el Sr. José Ignacio Landuce,
Alcalde de la ciutat, van posar de manifest la idoneïtat del
lloc per a l’esdeveniment, no només pel seu enclavament
geogràfic, sinó també per la seva interculturalitat.
“Algeciras té registrades 104 nacionalitats”, va referir l’edil.

El Sr. Blas Imbroda Ortiz, President de la Subcomissió
d’Estrangeria, va ressaltar la importància de la celebració en coincidir amb el 70è Aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans. Seguidament, va presentar a la Sra. Elspeth Guild, Catedràtica ad personam Jean
Monet, que va il·lustrar sobre “la Carta de Drets Fonamentals en el marc de la migració regular i irregular”.
Les següents ponències van ser de contingut pràctic.
Marta Cabrera Martin, jurista del TEDH, va informar
sobre l’accés al TEDH; i per la seva banda, Teresa Gran
Márquez de Prat, lletrada del Consell General de l’Advocacia, es va referir a la recent creada plataforma per a
la presentació electrònica de sol·licituds de nacionalitat
espanyola.
Igualment, es van realitzar tallers diversos, entre d’altres: “Criteris jurisprudencials sobre familiars de ciutadans de la UE”, que va posar l’accent en la Directiva
2003/109 / CE i com la mateixa obliga, abans d’acordar
l’expulsió, a ponderar circumstàncies com la durada de
la residència, l’edat de l’afectat, les conseqüències per a
ell i la seva família, els vincles amb el país de residència
o l’absència dels mateixos amb el d’origen.
“Estrangers privats de llibertat, els CIE i els Centres
d’Internament” que va alertar sobre el control repressiu
de la immigració irregular i la privatització de la seva gestió, així com l’elevat nombre d’estrangers a la presó.
“Situació jurídica dels ciutadans britànics després del
Brexit”, va deixar palesa la incertesa de l’assumpte, tot i
el preacord entre les parts, posposat fins al 31-12-2020.
No obstant això, hi ha consens en respectar els drets
adquirits pels ciutadans de la UE.
I “Protecció internacional des de l’accés al Tribunal Contenciós fins al Tribunal Europeu de Drets Humans”, que
va incidir en la importància de reforçar la coordinació i
formació de tots els operadors en el procés d’asil.
El Degà del Col·legi de Cadis i el President de la Subcomissió van clausurar l’Acte, amb la presentació de les
conclusions que van reafirmar el compromís i solidaritat de l’Advocacia amb el respecte als DDHH de les
persones migrants; el dret a la pau i el cessament de la
violència i terror; el dret a la reagrupació familiar; la necessitat que els menors disposin sempre d’un advocat,
el dret a la reagrupació familiar i la defensa dels col·lectius vulnerables.

ENTRE NOSALTRES

Colet Aran, presidenta del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic, Gemma Enfedaque Montes, cap de
l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya
i l’Alejandro Jiménez Marconi, director Jurídic de SUEZ,
i, al voltant dels 60 assistents, vam poder compartir les
primeres experiències després de l’entrada en vigor de
la llei en els diferents àmbits de la contractació pública
en els que intervenim.

CRÒNICA I
ANÀLISI DELS
6 MESOS
D’APLICACIÓ DE
LA LLEI 9/2017, DE
8 DE NOVEMBRE
DE CONTRACTES
DEL SECTOR
PÚBLIC
Rosa Peña
Col·legiada 21.666
En el marc del 3r Congrés de l’Advocacia de Barcelona,
el passat 12 de juliol vaig tenir l’oportunitat de fer una
primera avaluació dels primers 6 mesos d’aplicació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, després de la seva entrada en vigor, en el marc
de la taula rodona organitzada per la Secció de dret administratiu, que vice presideixo, i que vaig tenir el plaer
de moderar. En un ambient distès, els ponents Neus

En opinió dels ponents, el major impacte que l’entrada
en vigor de la llei va tenir en els primers mesos es va
traduir en: 1) una aturada en la convocatòria de licitacions durant els primers mesos de vigència de la llei, i
en especial de les concessions de serveis a llarg termini,
que Jiménez va atribuir, per una banda, a la dificultat
de preveure sistemes de revisió de preus després de
l’aprovació de la llei de la des indexació de l’Economia
espanyola, i de l’altra, per la dificultat de definir quan el
contracte és de concessió de serveis i quan és de serveis; 2) en l’obligatorietat de la contractació electrònica,
els seus reptes i avantatges. Enfedaque ens va explicar
el funcionament i ús que fins a la data ha tingut el sobre
digital, equiparant-lo a una caixa forta digital, els seus
avantatges i beneficis (encriptabilitat, traçabilitat i immutabilitat de les ofertes), així com de les dificultats que
s’han produït fins a la data, moltes de les quals s’han
solucionat gràcies a la traçabilitat que permet el sistema;
3) l’exponencial increment del nombre de recursos especials que, com Colet va posar de manifest, s’ha produït
per diversos factors: la gratuïtat del recurs, l’ampliació
de l’àmbit objectiu, pel tipus de contractes, pel tipus
d’actes, així com per la reducció dels llindars econòmics
per accedir al recurs i ampliació de l’àmbit subjectiu.
Els aspectes de la llei que els ponents van ressaltar per
haver estat els que han generat més dubtes interpretatius són: 1) l’aplicabilitat de les limitacions dels contractes menors davant de la manca de concreció de la llei,
com s’han d’aplicar i de la disparitat de doctrina que
s’ha generat amb motiu d’aquesta regulació; 2) la nova
regulació dels mitjans propis i dels encàrrecs acordats a
favor dels mateixos; i 3) la lotització dels contractes. Per
part de l’audiència es va comentar la problemàtica de
dissenyar criteris d’adjudicació que s’ajustin a l’objecte
del contracte, siguin proporcionals i no discriminatoris.
La sessió va finalitzar amb una sèrie de consells pràctics
dels ponents per afrontar els reptes i dificultats que
l’aplicació de la Llei està tenint.

PEDRO PAIS DE ALMEIDA, PRESIDENT DE LA UNIÓ
INTERNACIONAL DELS ADVOCATS (UIA)

“L’Advocacia no té
altra alternativa que
adaptar-se als canvis
tecnològics”
Text: Roser Ripoll

És president de la UIA des del 30 d’octubre de 2017.
Quins són els objectius que s’han marcat?
Els objectius que volem aconseguir es poden classificar
en els següents grups:
(I) Plurilingüe i multicultural: reforçar l’ús dels tres idiomes
de treball de la UIA i consolidar la imatge d’una associació
internacional oberta a totes les cultures.
(II) Implementació de la visió 2020 per la UIA: Després de
més 90 anys d’activitat, crec que la UIA encara té marge
de millora. Per això, juntament amb els membres del nostre Grup de Treball sobre Implementació de la visió 2020,
estem aplicant algunes mesures de la nova estratègia
de la UIA. Entre altres mesures, busquem optimitzar i
reforçar la governança, reforçar la marca UIA, ampliar el
nombre de membres, així com millorar la comunicació i
la cooperació entre els membres de la UIA.

dora miller

(III) Drets Humans: Com a principal focus d’atenció de
la meva presidència he triat la lluita contra les formes
modernes d’esclavitud i el paper de l’advocacia. En
l’actualitat l’esclavitud moderna assumeix diferents
formes, que van des de la prostitució forçada i el treball
forçat, fins a la servitud per deutes, el tràfic d’éssers
humans, l’esclavitud basada en la descendència, l’esclavitud infantil, els matrimonis precoços i forçats i
l’extirpació forçada d’òrgans.
Tots són crims contra la humanitat i els Estats on es
cometen aquests atacs han de ser responsables per no
garantir la seguretat de les víctimes. Les últimes estimacions de l’Organització Internacional del Treball revelen que
l’any 2016 aproximadament 40.3 milions de persones van
ser víctimes de formes modernes d’esclavitud, distribuïdes de la següent manera: (a) 24.9 milions de persones
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van ser obligades a realitzar treballs forçats; i (b) 15.4 milions de persones vivien en matrimonis forçats.
L’advocacia ha d’assumir un paper actiu, col·laborant en
campanyes contra l’esclavitud i oferint assistència jurídica gratuïta a les víctimes i ajudar-les a perseguir els
traficants. Però l’advocat també ha de fer pressió per
intensificar les mesures de protecció jurídica a les víctimes, la qual cosa inclou l’adopció de lleis específiques
de combat a l’esclavitud dels temps moderns (ara com
ara solament el Regne Unit té una Llei - Modern Slavery Act 2015) per garantir que les víctimes rebin una
compensació dels Estats que permeten que existeixin
aquestes formes d’esclavitud al seu territori.
El debat d’aquests assumptes és fonamental per
despertar consciències i mobilitzar els ciutadans en general i l’advocacia en particular. Per això varem realitzar
el 30 de juny 2018 a les Nacions Unides a Nova York,
una jornada sobre l’esclavitud en els temps moderns i
varem tornar a tractar l’assumpte al Congrés de la UIA
a Porto, del 30 d’octubre al 3 de novembre 2018. (iv)
Estat de dret: El Institute for the Rule of Law de la UIA
(UIA-IROL) ha continuat el seu treball incansablement
en la defensa de l’Estat de dret i la seva missió de defensa dels advocats i advocades a tot el món.
Quins beneficis aporta per a la professió jurídica
una organització global i multicultural com la UIA?
La tecnologia del segle XXI ha fet que el món sigui
petit. Molts dels nostres clients inverteixen en diferents països i la professió d’advocat enfronta els
mateixos desafiaments, amb alguns matisos propis de
cada jurisdicció que poden resultar del grau d’obertura
de cada economia i desenvolupament de la professió.
Jo diria que la UIA aporta molts beneficis. No obstant
això, m’agradaria destacar-ne quatre: (1) desenvolupament de contactes i relacions de treball entre advocats
i advocades a nivell internacional; (2) formació en dret
comparat; (3) contribució per a la normativa de la professió; i (4) defensa dels advocats impedits d’exercir la
seva professió per raons polítiques.
Molts dels membres de la UIA són Col·legis d’Advocats Com pot ajudar la UIA els Col·legis espanyols?
La UIA com a organització internacional d’Advocats
està representada en més de 120 països al món i com
tal aportem als Col·legis una connexió multicultural i
plurilingüe amb la professió a nivell mundial. Els nostres membres són Col·legis d’Advocats, uns de gran i
uns altres de petita dimensió i cadascun té necessitats
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diferents i per tant no existeix una forma única d’ajuda.
Hi ha Col·legis que valoren més la nostra col·laboració
en relació a la formació dels seus advocats, uns altres
la connexió internacional i uns altres la nostra aportació
al dret de defensa, la defensa dels advocats perseguits,
amenaçats i impedits d’exercir lliurement la seva professió per qüestions no jurídiques.
La UIA compta amb la UIA Women’s Network. Quan
es va crear i quina finalitat té aquest grup de treball?
La UIA Women’s Network es va crear al Congrés de
Dresden de la UIA en 2012. A l’origen va estar la voluntat
de convocar als membres de l’associació, a cada congrés,
per a una trobada amb una dona excepcional o una organització. La xarxa està animada per Françoise Hecquet,
coordinadora de la Xarxa de les dones, Ana Masiota, María
Cronín, Ángela Diaz-Bastien i Anne-Carole Cremades.
Aquestes reunions són també una ocasió per a què els
nostres membres desenvolupin les seves xarxes de contactes. A més, la xarxa permet aprofundir les relacions
durant el congrés, conèixer millor les pràctiques professionals dels altres i mantenir-se en contacte entre els
congressos gràcies a les xarxes socials. La xarxa busca
també facilitar la inserció en les comissions i grups de
treball de la UIA, la presa de paraula, l’acompanyament
dels nous membres per membres més antics, la qual
cosa els incita a prendre més responsabilitats.
Creu que l’advocacia s’està adaptant de forma adequada als canvis tecnològics de la nostra societat?
Des de la UIA s’està fomentant la transformació
digital de l’advocacia?
L’Advocacia no té altra alternativa que adaptar-se als
canvis tecnològics, però això no significa que els advocats van a ser substituïts per ordinadors o robots. No
obstant això, alguns estudis sobre els reflexos de la
tecnologia en la professió, indiquen que en els propers
deu anys els advocats deixaran de fer prop del 30% de
les tasques que fan avui. Això significa que concentrarem en els advocats les tasques de major valor afegit,
com la negociació i la intervenció en els procediments
judicials i arbitrals. Els ordinadors executaran les tasques més repetitives, com l’anàlisi de documents en
auditories jurídiques o l’anàlisi de probabilitat de succés
de determinat plet. El canvi tecnològic imposa també
l’adaptació de la reglamentació de la professió a motlles diferents, doncs la pràctica de tasques jurídiques,
siguin realitzades per advocats, ordinadors o robots ha
d’estar reglamentada per protegir els ciutadans i els
sistemes de justícia.

DISCAPACITAT I
ACCESSIBILITAT ALS EDIFICIS
EN RÈGIM DE PROPIETAT
HORITZONTAL
Descripció breu i concisa de la normativa actualment existent relativa a
l’accessibilitat per a persones amb discapacitat en l’àmbit dels edificis privats.

Joan-Maria Raduà Hostench
Col·legiat 19.039

L

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006,
imposa als Estats l’eliminació dels obstacles i barreres
arquitectòniques als edificis i instal·lacions públiques.
Als deu anys d’haver-se ratificat aquest Conveni encara
queden barreres per eliminar.

discapacidad y de su inclusión social (RDL 1/2013, de 29
de novembre) que en la lletra m del seu article 2 ens
diu que els “ajustos raonables són les modificacions i
adaptacions necessàries i adequades de l’ambient físic,
social i actitudinal a les necessitats específiques de les
persones amb discapacitat que no imposin una càrrega
desproporcionades o indeguda, quan es requereixin en
un cas particular de manera eficaç i pràctica per facilitar
l’accessibilitat i la participació i per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, en igualtat de
condicions amb les demés, de tots els drets”.

En relació a l’accés a edificis privats, tot i que la legislació ha anat evolucionant per facilitar la remoció de les
barreres, a la pràctica són nombrosos els casos de persones discapacitades que no poden accedir -o tenen
problemes per accedir- al seu habitatge quan l’edifici on
viuen no disposa ni d’ascensor ni de rampes.

Com veiem el concepte dels ”ajustos raonables” és molt
difús i caldrà valorar cada cas concret atenent a les necessitats específiques de la persona discapacitada i si les
obres d’accessibilitat són tècnicament realitzables i, cas
de ser-ho, no representin una càrrega desproporcionada,
concepte aquest també molt indeterminat.

Recordem que l’accessibilitat en els edificis de nova
construcció ve imposada pel Reial decret 505/2007
i pel Codi Tècnic de l’Edificació. Ara bé, el problema
es planteja en els edificis antics. Respecte d’aquests
la Disposició final cinquena del mateix RD 505/2007
estableix que als edificis existents que siguin susceptibles d’ajustos raonables els hi seran obligatòries les
condicions bàsiques d’accessibilitat. Ara bé, aquest RD
no ens diu què cal entendre per “ajustos raonables”.

El Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya ha abordat
aquesta problemàtica en regular-la dins del règim
de la Propietat Horitzontal. Així, trobem que l’article
553-25.2. CCCat -després de la reforma realitzada
per la Llei 5/2015- disposa que per majoria simple es
puguin adoptar els acords de: a) executar obres o establir serveis per suprimir barreres arquitectòniques
o instal·lar ascensors i b) de realitzar les innovacions
exigibles per l’habitabilitat i accessibilitat, segons
llurs naturalesa i característiques, podent-se adoptar
aquests dos tipus d’acords encara que comportin la
modificació del títol de constitució o dels estatuts o

a supressió de barreres arquitectòniques
continua sent un dels reptes pendents per fer
efectiva la igualtat de drets i oportunitats de les
persones amb discapacitat.

Per trobar una definició, caldrà recórrer al Texto Refundido
de la Ley General de los derechos de las personas con
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encara que les obres afectin l’estructura o configuració exterior de l’edifici.
El mateix article 553-25 CCCat en el seu apartat 5 permet
que, en el supòsit que la Junta de Propietaris no adopti
l’acord, el propietari o el titular d’un dret possessori pugui
demanar al jutge que obligui a la comunitat a suprimir les
barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre
LA SUPRESSIÓ
que siguin raonables
DE BARRERES
i proporcionades, per
ARQUITECTÒassolir l’accessibilitat de
l’immoble en atenció a
NIQUES CONTIla discapacitat que les
NUA SENT UN
motiva.

DELS REPTES
PENDENTS PER
FER EFECTIVA
LA IGUALTAT DE
DRETS I OPORTUNITATS DE LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT

Aquest article 553-25.5
CCCat té un abast considerable doncs faculta
no sols als propietaris
sinó també als titulars
de drets possessoris
sobre l’element privatiu
-com serien els usufructuaris i als arrendataris- quan ells mateixos
o les persones que hi
conviuen o treballin
pateixin alguna discapacitat o siguin majors
de setanta anys a demanar al jutge que imposi la remoció
de les barreres arquitectòniques que la Junta de Propietaris no va adoptar. Ara bé, per imposar aquestes obres o
innovacions caldrà justificar que són raonables i proporcionades. Caldrà doncs atendre a les circumstàncies de cada
cas, ponderant tots els elements concurrents, tal com
ha manifestat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en diverses Sentències com les de 20 de febrer de
2012, de 11 de juny de 2012, de 25 de març de 2013. Així,
caldrà justificar el tipus de discapacitat i valorar les obres
a fer tenint en compte entre altres qüestions les alternatives existents, l’ocupació d’espais comuns o d’annexos
privatius i el cost de les obres i l’afectació a la Comunitat
i a cada propietari. Tot això farà necessari disposar de les
corresponents pericials mèdiques i arquitectòniques. A
tall d’exemple, dels elements a considerar podem citar la
Sentència de l’Audiència Provincial de Tarragona, Secció
1, de 4 de maig de 2016 i la de l’Audiència Provincial de
Barcelona, Secció 13 de 13 de febrer de 2017.
Pel que fa al pagament de les despeses originades per
la supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació
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d’ascensors o per garantir l’accessibilitat, aquestes seran
sufragades per tots els propietaris quan hagin estat acordades per la Junta de Propietaris, no sent d’aplicació en
aquest cas l’excepció de no pagar del propietari dissident
que tampoc fa ús de la instal·lació. En aquest sentit, s’ha
manifestat entre d’altres, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 16, de 20 de juny de 2018.
Ara bé, en el cas que les obres o instal·lacions les hagi imposat el jutge a l’empara de l’article 553-25.5 CCCat, serà
aquest qui determinarà qui i com les sufraguen i fixarà
l’import atenent les despeses ordinàries de la comunitat
(art. 553-30.3 CCCat). Així ho ha establert, entre d’altres,
la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció
13, de 15 de juny de 2018.
Igualment cal tenir present que la Comunitat d’acord amb
l’article 553-392 CCCat pot acordar establir servituds permanents sobre annexos per -entre altres- executar obres
de supressió de barreres arquitectòniques. A tall d’exemple, podem citar la Sentència de l’Audiència Provincial de
Barcelona, Secció 4, de 21 de gener de 2015 que condemna als propietaris d’un element comú a la constitució
d’una servitud de pas per instal·lar un ascensor a canvi
d’una indemnització que els hi ha de pagar la comunitat.
Indemnització que, tal com va fer la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 4 de novembre de 2013,
es determina, atenent entre altres paràmetres els metres
quadrats afectats, el preu metre quadrat i les molèsties
i sorolls que provoca la servitud. També en el cas d’ascensor resulta interessant atendre als criteris fixats per
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia, de 22 de
desembre de 2016, per valorar la viabilitat tècnica de les
diferents opcions existents, els seus costos econòmics,
els perjudicis a la comunitat i als propietaris afectats.
De tot el que hem exposat, hem de concloure que,
davant la negativa de la comunitat de propietaris, la persona discapacitada pot recórrer als tribunals per aconseguir gaudir del seu dret a l’accessibilitat. En aquest cas
serà fonamental que de la demanda i de la prova que es
practiqui s’acrediti que, atesa la discapacitat existent, les
obres o instal·lacions que es demanen són necessàries
i resulten raonables i proporcionades. A tot això, afegiria
que a l’examinar el cas, el jutge sempre haurà de ponderar les circumstàncies existents amb especial atenció
al dret de la persona discapacitada a poder gaudir en
igualtat de condicions del seus drets a la igualtat, a l’accessibilitat, a viure de forma independent i a la mobilitat
personal recollits, entre d’altres, en els articles 9, 19 i 20
de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat i al dret a la igualtat proclamat en els articles
9.2 i 14 de la Constitució.

BLOCKCHAIN: LA TECNOLOGÍA
DESCENTRALIZADA QUE
POTENCIA LA TRANSPARENCIA
El autor redacta de forma didáctica definiciones de realidades y términos
tecnológicos, consiguiendo ponerlas al alcance de profesionales, en este
caso de la abogacía, que pueden parecer ajenos a la tecnología.

Friman Sánchez
PhD, Doctor en Informática

E

l estimado lector o lectora se habrá percatado
de que Blockchain, Smart Contracts y Digital
Ledgers, son términos de gran actualidad. Todos
los días podemos encontrar en variados medios
de comunicación decenas de artículos y noticias
relacionadas con la tecnología de la cadena de bloques,
argumentando sobre sus beneficios y su potencial transformador en diferentes sectores como el financiero, la
industria, la logística, la salud, los seguros y por supuesto,
la administración pública, entre otros muchos sectores.
Estos beneficios están sustentados en el hecho de que
la tecnología del blockchain permite desarrollar aplicaciones con la capacidad de asegurar que las transacciones
realizadas en un ambiente de negocio en el que interactúan
diferentes individuos, organizaciones, empresas o instituciones, se realizan con transparencia y seguridad.
Sin embargo es común encontrarse con la percepción
que entender cómo funciona la tecnología del blockchain
está fuera del alcance de las personas ajenas al mundo
de la tecnología. En este espacio nos proponemos romper con esta idea y asumimos la tarea de describir de la
manera más sencilla posible los conceptos básicos que
subyacen en la tecnología. En este espacio nos dedicaremos a describir esos conceptos y dejaremos para otra
oportunidad, una descripción detallada de las potenciales aplicaciones, los tipos de blockchains existentes, las
mejoras tecnológicas que continuamente se proponen
por parte de los investigadores y desarrolladores, las implicaciones y retos sociales, económicos, tecnológicos y

en muchos casos legales que implica debido al carácter
disruptivo de la tecnología.

¿QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?
Blockchain es descrito con frecuencia como un libro de
contabilidad digital en el que cada nueva transacción es
anotada al final del libro, por lo tanto es un sistema de
almacenamiento de transacciones siempre creciente.
La característica fundamental de este libro digital es que
asegura que ninguna transacción puede ser alterada o
borrada del libro. Las transacciones se anotan en bloques
(grupo de transacciones) y cada bloque es “encadenado”
al anterior usando un hash criptográfico. Adicionalmente,
el blockchain es una estructura de datos descentralizada y
distribuida, es decir, que se replica en multitud de ordenadores llamados nodos a través de una red peer-to-peer.
En el caso que estas últimas frases no sean suficientemente claras, los siguientes párrafos explican cada uno
de los conceptos mencionados de manera tal que iremos
construyendo el conocimiento básico necesario para tener
una visión genérica del funcionamiento de la tecnología de
la cadena de bloques.

FUNCIÓN HASH Y HASH CRIPTOGRÁFICO
Una función hash criptográfica es un algoritmo matemático que permite “resumir” una información de entrada
de un tamaño cualquiera, en una salida alfanumérica de
tamaño fijo llamado hash. Por ejemplo en la figura 1, la
información de entrada “Juan da a María 5 euros” es
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“resumida” en el hash de 16 caracteres “A1C457D680B93CE1”. Las propiedades de una función hash ideal son
diversas, pero solo destacaremos las siguientes:
• Determinismo. Es decir, la misma información de entrada siempre tendrá el mismo hash si se aplica siempre la
misma función hash criptográfica. Además, cualquier cambio en la entrada por mínimo que sea, implica la generación
de un hash completamente diferente.
• No es factible reconstruir la información de entrada a
partir del hash a menos que se prueben todas las entradas
posibles, lo cual convierte el proceso en un problema de
complejidad intratable.
• No es factible encontrar dos informaciones de entrada con el mismo valor de hash. Esta propiedad permite
interpretar el hash como una especie de huella digital de la
información.
• La generación de un hash a partir de los datos de entrada
implica un coste computacional muy bajo.

Figura 2: Un bloque y
su respectivo hash

Ahora imagine que no estamos interesados en hashes de
cualquier tipo, si no en aquellos que tengan una característica particular, por ejemplo deseamos hashes que
siempre empiecen por los caracteres 0000. Para lograr
este objetivo concatenamos al bloque un número que
nos da la posibilidad de generar hashes diferentes cada
vez que variamos dicho número. Este número se llama
nonce. La figura 3 muestra diferentes hashes obtenidos
al utilizar diferentes nonces para un mismo bloque. El
procedimiento consiste en ensayar diferentes nonces
hasta obtener el hash con la característica deseada (ej: 4
ceros al principio).

MINADO DE BLOQUES

Figura 1: Función Hash criptográfica y Hash

LOS CONCEPTOS DE BLOQUE Y NONCE
Con el concepto de hash en nuestro bolsillo, pasamos a
describir el concepto de bloque. Un bloque es una agrupación de transacciones. La función hash criptográfica
puede aplicarse sobre todo un bloque para obtener un
único hash de ese bloque. Recordemos que el tamaño
de la información de entrada no implica un cambio en
el tamaño del hash calculado. La figura 2 representa un
ejemplo de bloque cuyo hash es “37401AF63D801A0E”.

Encontrar el hash con la característica deseada es un
proceso lento de ensayo y error. No existe ninguna fórmula matemática que permita predecir cuál es el nonce
que conduce al hash con dicha característica. Debido a la
cantidad de veces que debe ensayarse el procedimiento, este resulta computacionalmente costoso. Por ello
a este proceso se le conoce con el nombre de minado
de bloques. El único objetivo de generar un hash con la
característica descrita es hacer que el proceso sea difícil
de reproducir por el tiempo y computación requeridos.
Una vez se logra el objetivo de obtener un hash con la
característica deseada, la generación de hashes para
dicho bloque se detiene y nos quedamos con ese último. En el ejemplo de la figura 3, se ha logrado obtener
el hash “0000801ADCA7E12F” cuando se utilizó el
nonce 36574, es decir, después de probar esa cantidad
de nonces diferentes. Un bloque cuyo hash posee la característica buscada se denomina bloque firmado.
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Figure 3: Un bloque con diferentes nonces y por tanto diferentes hashes. El bloque de la derecha contiene la característica deseada de 4
ceros al principio y se obtiene al probar el nonce 36574

ENCADENAMIENTO DE BLOQUES
Una vez discutidos los conceptos anteriores, ya estamos
en condiciones de avanzar un paso más para entender
en qué consiste la cadena de bloques. Imagine que existen muchas transacciones agrupadas en varios bloques
que enumeramos consecutivamente como bloques 0,
1, 2, 3, etc. El encadenamiento de los bloques se logra
incluyendo el hash del bloque anterior en el bloque
siguiente y a partir de ahí se computa el hash correspondiente de dicho bloque, tal y como muestra la figura 4
para una cadena de 4 bloques.

Puede verse que los bloques contienen transacciones
diferentes generadas secuencialmente a lo largo del
tiempo. Para el bloque 0, al ser el inicial, podemos
asumir que el hash previo está compuesto solamente de ceros, a partir de este, se encuentra el nonce
que nos permite obtener el hash 0 adecuado. Para el
bloque 1, se incluyen las transacciones de este nuevo
bloque junto con el hash 0, y se calcula el hash 1 de
este bloque. Este procedimiento de encadenamiento
se realiza para cada bloque de transacciones que va
llegando a la cadena.

Figura 4: Encadenamiento de bloques a través de los hash calculados para cada bloque.
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Figura 5: Blockchain distribuido a lo largo de diferentes nodos. Si María ha logrado modificar su propia copia del blockchain es fácil para el
resto de la red detectar que dicho nodo no es coherente con el resto.

Una ventaja que debe resaltarse en este punto es que
resulta fácil asegurar que los hashes se corresponden con
la información del bloque. Recuerde, es difícil generar los
hashes con la característica deseada pero una vez generados
es muy sencillo verificar que dicho hash ha sido obtenido a
partir del bloque al que dice pertenecer. Esto implica que si
por alguna razón se intenta realizar un cambio en cualquier
bloque, sería fácil detectarlo porque al verificar el hash, se
llegaría a la conclusión de que no hay correspondencia. Y
dada la concatenación entre bloques, a partir de ese cambio
ningún bloque sería coherente con su hash.

CADENA DE BLOQUES DISTRIBUIDA
Si usted ha llegado hasta aquí, ya ha logrado adquirir los conceptos básicos relevantes para entender el funcionamiento
del blockchain. Ahora vamos a discutir la importancia de que
el blockchain sea un sistema descentralizado y distribuido.
Recuerde que una estructura de datos descentralizada y distribuida significa que está replicada en multitud de ordenadores o nodos a través de una red peer-to-peer.
Imagine que María estuviese interesada en manipular la transacción en favor de Carlos que se almacena en su nombre
en el bloque 0 (“María da a Carlos 2 euros”). Supongamos
que ella tiene la suficiente capacidad computacional para
reescribir la historia desde el bloque 0 hasta el bloque actual
en la copia del blockchain que tiene en su ordenador o nodo.
Esto implica que debería volver a calcular cada hash de cada
bloque para obtener nuevos hashes que cumplan la carac-

terística deseada, de tal manera que produciría una nueva
versión del blockchain que difiere de la original.
Sin embargo, debido a que el sistema es distribuido,
existen muchos nodos que almacenan una copia igual del
blockchain, tal y como lo muestra la figura 5. María tendría
una copia modificada de los datos, pero el resto de nodos
continúa almacenando la versión original y que por lo tanto,
contiene la historia real de las transacciones ocurridas. Sería
extremadamente complejo para María modificar todas las
copias de todos los nodos y mantener la coherencia de la
información en toda la red. Se añade a esto el hecho de que
constantemente la red está agregando nuevos bloques utilizando un protocolo de consenso definido para ello (que no
explicamos en este momento), con lo cual la complejidad en
la tarea subversiva de María crece permanentemente.

EL BLOCKCHAIN ES INCORRUPTIBLE
Y TRANSPARENTE
La imposibilidad práctica de alteración o borrado de
información en el blockchain que hemos descrito en los
párrafos anteriores es una garantía de integridad de la información y transparencia otorgada por la tecnología y que
permite a los participantes de la red tener plena confianza
en la información que se almacena. Además, dado el carácter descentralizado de la red, se facilita la colaboración
o intercambio entre los participantes sin la necesidad de la
existencia de una autoridad central o intermediario que de
confianza entre las partes.
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LLIBRES PER
SUPORTAR
MILLOR
EL FRED
Arriba el fred i ve de gust tapar-se amb una
manta i passar la tarda amb un bon llibre. I és
que una de les pràctiques que més enriqueix
i beneficia és llegir. Per aquest motiu, des de
Món Jurídic us facilitem alguns llibres que
estan escrits per advocats i advocades o bé
estan recomanats pels mateixos.

La ciudad de las
tres catedrales
de Jordi Verdaguer
Editorial Almuzara
La novel·la de Jordi Verdaguer (llicenciat en Dret) és
de temàtica històrica i està
ambientada a la Barcelona del segle XIII. Un dels
temes clau és l’ascensió
de Jaume “el Conqueridor”, un dels personatges
més destacats del regne
d’Aragó. Amb aquesta
obra el lector pot, a més a
més, conèixer els esdeveniments més importants de
la època. Els seus ulls descobriran un país en guerra
amb Castella i assolat per la pesta. Serà testimoni de
la persecució dels jueus, les lluites dels nobles pel
control del territori, el naixement de la Generalitat i el
canvi de dinastia reial.

Alice’s,
de Xavier Muñoz
L’art de la memòria Edicions
Alice’s“ és un llibre que
despertarà l’interès dels
lectors i lectores a mesura
que vagin descobrint la
forta personalitat de la
doctora Alice Roughton.
Muñoz relata com Roughton va lluitar pels seus
ideals, en un moment
crític: la postguerra.
La novel·la narra, no només els canvis socials, polítics
i científics que es van produir a l’Europa de principis
del segle XX, sinó també com era la burgesia de Cambridge. La trama de la novel·la és molt amena, ja que
apareixen personatges reconeixibles que van passar
per la casa de l’Alice, situada al núm. 9 d’Adams Road.

Els petits mediadors,
de Mariona Garriga
Editorial Salvatella
En aquesta novel·la
d’amor i de superació
l’advocat Andrés Pascual
retrata l’Índia dels harems
i dels grans emperadors.
Llibre de contes il·lustrats
amb material educatiu que
vol donar a conèixer als
infants i als educadors i
educadores les eines que
utilitzen les persones mediadores quan actuen vers
una situació de conflicte. L’autora -que es va formar en
dret privat, dret penal i en separacions i divorcis- utilitza la seva experiència professional per situar els protagonistes enmig de diferents conflictes que s’exposen
al llarg de l’obra, i que amb l’ajuda de nous personatges que van apareixeran intenten resoldre’ls.
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Más allá de la ley
d’Amador de la Fuente
Editorial Megustaescribir
L’obra, amb una toc irònic
sempre present, explica
la pràctica forense a les
oficines del registre civil,
així com a les comissaries
policials i als jutjats.
L’autor recull casos de professionals de l’advocacia
que no saben què han de
fer, així com escrits insolents, o injúries judicials
surrealistes; elements que
formen part del dia a dia dels tribunals espanyols.
Amador de la Fuente ha estat fiscal substitut a Cadis
durant 22 anys, i va rebre la Medalla al Mèrit Policial
amb Distintiu Blanc el 2011. També dirigeix cursos i jornades de Dret, i ha escrit nombrosos articles jurídics.

El abogado líder,
de Juan Gonzalo Ospina
Editorial Aranzadi
El llibre explica l’evolució professional del seu
autor, advocat en exercici, i alhora, com es pot
aconseguir triomfar en la
professió, esmentant les
habilitats i l’intel·lecte de
cada professional. L’obra
remarca la importància
d’estudiar la legislació a
fons, saber adaptar-se al
món actual, analitzar les
oportunitats i estar ben assessorat per tal d’aconseguir l’èxit.
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El abogado humanista,
de Teresa Arsuaga
Editorial Aranzadi
L’obra, d’aquesta advocada
i mediadora, exposa l’ideal
de l’Advocat Humanista
com una alternativa a la
concepció tècnica i mercantilista que avui domina
la professió. A partir de
les tesis de James Boyd
White i Richard Weisberg,
dos juristes humanistes
fundadors del Law and
Literature Studies, s’investiga com seria la seva
comprensió del Dret o quines activitats desenvoluparia.

Marketing para abogados escépticos,
de David Pérez
Editorial Tébar
El llibre, amb un caràcter
eminentment pràctic, recopila diverses tècniques
comercials molt fàcils
d’aplicar a despatxos d’advocats, per tal que aquests
professionals aprofitin els
recursos de què disposen
i treguin el màxim profit a
les seves empreses.
Al llarg del llibre s’abordaran diverses qüestions, com ara la funció de màrqueting a les àrees funcionals d’una empresa, el concepte
de benefici i com aprofitar-lo, sistema d’aplicació de
preus o la innovació al màrqueting, entre altres temes.
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[331.82(46):343.225Mar]
SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA,
JUAN MANUEL
Estatuto de los trabajadores:
comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias.
8ª ed. Madrid: Francis Lefebvre
Lefebvre-El Derecho, 2018.
[331(46)”2012”San]

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]).

DRET MERCANTIL
ADELL MARTÍNEZ, JORDI
La gestión de la crisis
empresarial en las sociedades
de capital. Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer España: Bosch,
2018. [347.719(46):658Ade]
BUSTO LAGO, JOSÉ MANUEL
El contrato de permuta
financiera como instrumento
de cobertura del riesgo del
tipo de interés: una revisión
crítica de los equívocos de
la jurisprudencia. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2018. [347.731.1(46)Bus]
ECHEVERRÍA JADRAQUE,
DANIEL; CONEJO SÁNCHEZ,
CARLOS JOSÉ
Manual para project managers:
cómo gestionar proyectos con
éxito. 3ª ed..Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer, 2018.
[658(035)Ech]
FERNÁNDEZ LIESA, CARLOS
R.; LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ,
EUGENIA (DIRS.)
Empresas y derechos
humanos. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[657:005.35Emp]
FERNÁNDEZ TORRES, ISABEL,
ARIAS VARONA, FRANCISCO
JAVIER, MARTÍNEZ ROSADO,
JAVIER (COORDS.)
Derecho de sociedades y de
los mercados financieros: libro
homenaje a Carmen Alonso
Ledesma. Madrid: Iustel, 2018.
[347.72(46)Der]

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ,
JOSÉ ANTONIO (DIR.); ARROYO

APARICIO, ALICIA, AVILA DE LA
TORRE, ALFREDO, CURTO POLO,
MERCEDES (AUTS.) [I 11 MÉS]
Retribución y prestación
de servicios de los
administradores de sociedades.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.72.036(46)Gar]
eBook Biblioteca Digital
GIRGADO PERANDONES,
PABLO (DIR.)
El contrato de seguro y su
distribución en la encrucijada.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.764.02(46)Con]
GÓMEZ ASENSIO, CARLOS
El deber de lealtad en las
redes empresariales: los
interproveedores.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.722(46)Gom]
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA,
ALFONSO , PAÑEDA
USUNÁRIZ, FRANCISCO (DIRS.);
ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA,
SEGISMUNDO, AZPARREN
LUCAS, AGUSTÍN, CAMACHO,
SANDRA (AUTS.) [I 12 MÉS]
Las plataformas de
financiación participativa
“crowdfunding”. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.732(46):004.7Mar]
Memento práctico Francis
Lefebvre: sociedades limitadas:
2017-2018. Madrid: Francis
Lefebvre, 2017. [PRA]
RODRÍGUEZ DOCAMPO, Mª JOSÉ
El Contrato de gestión naval:
concepto y naturaleza jurídica.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[DM-347.791(46)Rod]
VALLS PRIETO, JAVIER
(COORD./AUT.); SÁNCHEZ
BARRILAO, JUAN FRANCISCO;
GARCÍA GARNICA, MARÍA DEL
CARMEN (AUTS.) [I 3 MÉS]
Retos jurídicos por la
sociedad digital. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[347.74(46):004.7Val]

DRET PENAL
AGUILERA GORDILLO, RAFAEL
Compliance penal en España:
régimen de responsabilidad
penal de las personas jurídicas:
fundamentación analítica
de base estratégica: lógica
predictiva y requisitos del
“Compliance Program Penal”.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[657(46):343.222Agu]
ALMENAR PINEDA, FRANCISCO
El delito de hacking. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[343.72(46):004.7Alm]
FERNÁNDEZ BERMEJO,
DANIEL; MARTÍNEZ ATIENZA,
GORGONIO
Ciberseguridad, ciberespacio
y ciberdelincuencia. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[343.72(46):004.7Fer]
GIMÉNEZ-REYNA, ENRIQUE,
RUIZ GALLUD, SALVADOR
(COORDS.); ZORNOZA PÉREZ,
JUAN, LABEAGA AZCONA, JOSÉ
MARÍA, RUBIO GUERRERO,
JUAN JOSÉ (AUTS.) [I 27 MÉS]
El Fraude fiscal en España.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[343.359(46)Fra]
MARTÍN FERNÁNDEZ,
JAVIER; SANTANA LORENZO,
MARGARITA (COORDS.)
La prevención de los delitos
contra la Hacienda Pública y el
blanqueo de capitales a través
del “compliance”: aspectos
prácticos. Cizur Menor (Navarra):
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Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[657(46):343.222Pre]
MONTERO HERNANZ,
TOMÁS
La privación de libertad de
menores y los estándares
internacionales.
Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer, 2018.
[343.224.1Mon]
PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL
(DIR.); RUIZ ARIAS, MIRIAM
(COORD.); ACALE SÁNCHEZ,
MARÍA, BERDUGO GÓMEZ
DE LA TORRE, IGNACIO, DÍAZ
GÓMEZ, ANDRÉS (AUTS.) [I 11
MÉS]
El Terrorismo en la actualidad:
un nuevo enfoque político
criminal. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [343.341Ter]
eBook Biblioteca Digital

RIBAS, XAVIER (DIR.);
GÓMEZ DOÑATE, PAULA,
PÉREZ GUILLAMÓN, JOSÉ
LUÍS (COORDS.) Practicum
compliance: 2018. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2018. [657(46)(076)Pra]
VARONA MARTÍNEZ,
GEMA (DIR.)
Victimología: en busca de
un enfoque integrador para
repensar la intervención con
víctimas. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[343.98Vic]
VICENTE MARTÍNEZ,
ROSARIO DE
Derecho penal del medio
ambiente. Madrid: Iustel, 2018.
[343.77(46)Vic]

DRET PROCESSAL
COQUILLAT, ÁNGELA,
BLANDINO, AMALIA, AZNAR,
EDUARDO (AUTS.) [I 4 MÉS]
Modelos de expedientes
para abogados.
3ª ed.. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[347.9(46)(083.2)Coq]
eBook
Biblioteca Digital
FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ
CARLOS, SÁNCHEZ LORENZO,
SIXTO, STAMPA, GONZALO
Principios generales del
arbitraje. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [347.918(46)Fer]
eBook Biblioteca Digital

GARCIMARTÍN MONTERO,
REGINA
Los medios de investigación
tecnológicos en el proceso
penal. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[343.13(46)”2015”:004.7Gar]
GARZÓN FLORES, JOSÉ MARÍA
La prueba de ADN en el
proceso penal. Las Rozas
(Madrid): Wolters Kluwer, 2018.
[343.148(46)Gar]
MONTERO AROCA, JUAN;
FLORS MATÍES, JOSÉ
El recurso de casación civil:
(casación e infracción procesal).
3ª ed.. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [347.957(46)Mon]
eBook Biblioteca Digital

Biblioteca 77

RECENSIONS
ESPLUGUES MOTA, CARLOS
El control de las inversiones
extranjeras directas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.7:341.96Esp]
eBook Biblioteca Digital

Estem davant d’una obra que té la seva raó de ser en el context d’una
època de canvi en l’àmbit de les inversions estrangeres; es obvi que
s’anuncia un canvi de cicle respecte a la consideració i tractament
de les mateixes, que comportarà necessàriament la implantació
de mecanismes de prevenció, cura i cautela. El creixement de la
inversió estrangera sembla que s’estanca per diversos factors sòcioeconòmics, i aquest fet ha posat a la defensiva a les economies
mes desenvolupades. Aquesta nova realitat afavoreix un reforç de
l’anomenada fase prèvia a la realització de la inversió i per extensió a la
consolidació de mecanismes de control com els “screening systems”
que tenen com a principal finalitat la protecció dels Estats. Aquests i
altres instruments son exhaustivament analitzats en aquesta obra que
avui destaquem, tot aportant diverses solucions analitzades en l’àmbit
del Dret comparat. Es tracta d’una eina molt útil per operadors jurídics i
econòmics especialitats en aquesta matèria.

LÓPEZ CUMBRE, LOURDES (DIR.) ;
REVUELTA GARCÍA, MARINA (COORD.);
ALCAZAR ORTIZ, SARA, ÁLVAREZ
CUESTA, HENAR, ARIAS DOMÍNGUEZ,
ÁNGEL (AUTS.) [I 29 MÉS]
Start-ups, emprendimiento, economía
social y colaborativa: un nuevo modelo
de relaciones laborales: start-up,
entrepreneurship, social and sharing
economy: a new model of social relations.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.
[347.732(46):658.016Sta]

Obra coral dirigida i coordinada per especialistes en aquestes diverses
formes d’economia col·laborativa. El seu principal objectiu és l’anàlisi de les
noves relacions laborals que sorgeixen en el context de l’economia social,
i altres fórmules empresarials, i que alhora, necessàriament comporten
noves formes de negoci, d’empreses i d’emprenedoria en general; startups, plataformes digitals, economies socials, participatives i col·laboratives,
spin-offs..., han arribat a la realitat sòcio-econòmica per quedar-se.
La seva aparició no obstant, porta de la mà una nova regulació legal i el
naixement de noves terminologies i noves formes jurídiques. Resulta
de recomanable lectura atès que no nomes t’endinsa en aquest mon
emergent, sinó que facilita un anàlisi jurídic tant de les noves figures
com de les seves repercussions laborals, a més no es limita a un estudi
general del concepte, perquè ho completa amb exemples clarificadors
extrets d’una comparativa del dret aplicable en l’Estat autonòmic.

D’UN COP D’ULL

HOMENATGE A LUIS DEL CASTILLO

El 5 de novembre es va celebrar un acte solemne d’homenatge al degà emèrit i president de la Comissió de Justícia
Penal Internacional, Luis del Castillo Aragón. Durant l’acte, celebrat a la Sala d’actes de l’ICAB, es va projectar un
vídeo dels moments més significatius de la seva vida personal i professional, que alhora va fer palesa la seva estima a
la professió i el seu treball en defensa dels drets humans.

CONVENI ICAB - ASCOM

El passat 26 d’octubre es va materialitzar la signatura del conveni entre el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i
ASCOM (Associació espanyola de Compliance) amb l’objectiu de desenvolupar i promoure el Compliance a Catalunya.
A la foto, de dreta a esquerra:Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB responsable de Transformació
Digital, Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB, Sylvia Enseñat, presidenta d’ASCOM, i l’advocat i president de la Secció
de Compliance del Col·legi, Francisco Bonatti.
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CONFERÈNCIA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

El passat 15 d’octubre la Comissió de Transformació digital va organitzar una jornada per analitzar diferents aspectes
relacionats amb la ‘La transformació digital del despatx’. La tercera taula del debat va tractar sobre “l’advocacia
jove i les TIC”. A la foto, d’esquerra a dreta: Maia Roman, secretària de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats
d’Alcalá de Henares; Laura Fra, diputada del Col·legi d’Advocats de Lleó; Rodolfo Tesone diputat de la Junta de Govern
responsable de la Comissió de Transformació Digital, Esther Montalvá, diputada de la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats de Madrid i Pol Olivet, president del Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB.

CONVENI ICAB - ASSOCIACIÓ CÍRCULO DE MUJERES DE NEGOCIOS

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Círculo de Mujeres
de Negocios amb l’objectiu de promoure el paper de la dona professional i de negocis en la societat actual, fomentar
polítiques d’igualtat d’oportunitats i de paritat, així com contribuir a la projecció, reconeixement i visibilitat del talent femení.
A la foto, d’esquerra a dreta: la presidenta de l’Associació Círculo de Mujeres de Negocios, Elena Faba de la Encarnación
i la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay.

D’UN COP D’ULL

JORNADA ARACOOP

El 27 de setembre es va celebrar a l’ICAB una nova jornada Aracoop sota el títol “L’economia Social com a resposta
als interessos i necessitats de la societat actual. La promoció de noves activitats econòmiques, formes de donar
servei i gestionar” A la foto d’esquerra a dreta: Roser Hernández , subdirectora general d’Economia Social, Tercer
sector i Cooperatives i la diputada de la Junta de Govern, Emma Gumbert.

CONFERÈNCIA TORN OFICI

La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència
al Detingut i la Comissió de Cultura de l’ICAB van organitzar el 10 d’octubre la taula Rodona: ‘La modificació del
Planejament per promoure més habitatge protegit’. A la foto, d’esquerra a dreta: Pablo Molina, advocat tècnic
urbanista; Camille Mialot, advocat de dret públic; Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB; Gala
Pin, regidora del districte de Ciutat Vella de Barcelona, i Irene Escorihuela, jurista i integrant del grup Promotor.
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REUNIÓ PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT RAIMON DE PENYAFORT
El 15 d’octubre es va celebrar una reunió del Patronat de la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort per aprovar
el programa d’actuacions per al curs 2018-2019. A la foto, d’esquerra a dreta: Juan José Climent, Xavier Puigdollers
i Noblom, Cristina Vallejo Ros, Victoria Ortega Benito, Maria Eugènia Gay, Sílvia Gimenez-Salinas Colomer, Miquel
Rodríguez Zamora i Josep Maria Balcells Cabanas.

DRET PER A NO JURISTES

El 16 d’octubre l’advocada i vicesecretària de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, Maria Teixidor va parlar, a la
Sala de Dret Marítim, sobre els drets d’imatge dels futbolistes.

D’UN COP D’ULL

PRESENTACIÓ D’OBRES JURÍDIQUES

La Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundación M. Giménez
Adad, Editorial Pons, Club Tocqueville i el Grup d’Estudis sobre Democràcia i Constitucionalisme (GEDECO) van
presentar el 17 d’octubre, al pati de Columnes, la col·lecció “Debates constitucionales” i les obres “Estado autonómico:
pluralismo e integración constitucional”, de Josep M. Castellà i “la reforma constitucional: procedimientos y límites”, de
Javier Tajadura. A la foto, d’esquerra a dreta: Josep M. Castellà Andreu, José Tudela Aranda, Enriqueta Expósito Gómez,
Francesc de Carreras Serra, i Javier Tajadura Tejada.

CONFERÈNCIA A LES DELEGACIONS D’IGUALADA I BERGA

Les delegacions d’Igualada i Berga de l’ICAB amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada van organitzar l’11 d’octubre
una conferència sobre la ‘Segona Oportunitat’. Hi van participar com a ponents Borja Pardo, advocat i administrador
i mediador Concursal, Octavio Gracia, economista, graduat en Dret i administrador Concursal, el delegat de l’ICAB a
Igualada, Josep Lluis Cots, i la delegada de l’ICAB a Berga, Teresa Martínez.

