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EDITORIAL
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DE PENYAFORT

Mª Eugènia Gay
Degana del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona

Com digué el gran jurista Ciceró, “no hi ha deure més
necessari que el de donar les gràcies”; permeteu-me
doncs, transmetre de tot cor, el meu més sincer agraïment a totes les persones que heu fet possible un any
més la celebració de la festivitat més important del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, recordant-nos com
de solidària és la nostra professió i com de forts són els
vincles que uneixen als qui servim a la ciutadania a través del dret inviolable de defensa, emmirallant-nos en els
valors de la igualtat i la justícia.

anys d’exercici professional, han demostrat els goigs i els
sacrificis que justifiquen l’existència del jurista.

Enguany, les activitats formatives ens han donat l’oportunitat d’enriquir-nos a través de l’experiència de nombrosos ponents de primer nivell tractant temes de rabiosa
actualitat, destacant la transversalitat dels diferents
àmbits del procediment a través del Monogràfic sobre
la Llei d’Enjudiciament Civil, aprofitant els 20 anys de la
seva publicació.

També, en el marc de les Trobades Internacionals Memorial Jaques Henry, hem tingut l’oportunitat de debatre
sobre l’impacte de la Intel·ligència Artificial en el sector
jurídic, i reflexionar sobre els reptes del futur que la
professió ha d’assumir enarborant la bandera dels drets
i les llibertats fonamentals, tot expressant el que ha de
ser una Advocacia oberta al món. En aquest sentit, convé
tenir present més que mai les paraules de Michelle Bachelet: “no hi ha part de la revolució digital que no hagi de
ser vista des de la perspectiva dels drets humans”.

La commemoració va assolir la màxima plenitud a la Sessió Solemne, amb la presència de les màximes autoritats
i representants del Dret, degans i deganes vinguts d’altres Col·legis d’arreu del món, així com companys i companyes, familiars i amics. Vam rememorar el significat
de la Toga com a manifestació de l’esperit de la Justícia,
amb la incorporació de l’Advocacia jove que es suma a la
força de la nostra institució multisecular i amb l’homenatge als col·legiats i col·legiades que, amb els seus 75 i 50

Precisament, per aquest motiu ha estat un honor fer
lliurament dels diferents premis, diplomes i medalles, als
advocats i advocades guardonats en reconeixement de la
seva feina, de la qual el nostre Col·legi se sent molt orgullosa, per ser reflex del grans ideals humanistes basats
en la cultura del compromís, el respecte, la solidaritat, la
independència i la honestedat.

Aquest Sant Raimon serà recordat com el de la paraula
i l’esperança, posant en valor la necessitat d’un Pacte
d’Estat per la Justícia, la rellevància dels Col·legis Professionals i el compromís de la nostra Corporació amb les
institucions però sense oblidar la legítima defensa dels
interessos de la professió.

MÓN JURÍDIC

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

Nº 327 | Febrer/Març 2020 | Continguts

ACTUALITAT
06
Novetats legislatives

10
Ressenyes jurisprudencials

08
Ampliació de la legislació
SECCIÓ MÓN FISCAL
14
MESURES URGENTS PER
A L’ACCÉS A L’HABITATGE
16
LA MERCANTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
20

SANT RAIMON
DE PENYAFORT
24

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA
46
LLEI DE CRÈDITS
IMMOBILIARIS
60
SOBRE LA REFORMA
DE LA LEY DE MARCAS
62
DIGA’M QUÈ DIU GOOGLE DE
TU I ET DIRÉ QUI ETS: UN BREU
REPÀS AL DRET A L’ÒBLIT
64

SECCIONS
72 D’un cop d’ull
78 Biblioteca
82 Animus Jocandi

MónJurídic és una publicació editada per l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan
informatiu i d’expressió dels seus col·legiats/des.
Edita
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mallorca 283, 08037 Barcelona
www.icab.cat / icab@icab.cat
Consell Assessor
Rafael Audivert, Dret Administratiu
Ma Dolores Azcárraga, Dret Tributari
Lluis Batlló, Dret Penal
Aurora Sanz Tomas, Dret Laboral
Silvia Solé López, Dret Laboral
Paola Tamborero Font, Dret de Família
Alejandro Fuentes-Lojo, Dret Immobiliari
Cristian Gual, Arbitratge i Litigació
Christian Herrera, Dret Mercantil i Internacional
Alexander Salvador, IP/IT/Protecció de Dades.
Directora
Susanna Ferrer, Dret Contenciós-administratiu,
Dret Civil i Dret Mercantil
Directora Comunicació
Clara Llensa
Coordinadora Món Jurídic
Gema Mayol

EL COL·LEGI ES MOU
40

SECCIÓ GAJ
22
VOLUNTARIS ICAB
44

MÓN JURÍDIC

ENTREVISTA A...

Viviane Reding,
Exvicepresidenta de
Justícia i Drets Humans
de la Comissió Europea

48

Gabinet de Premsa
Roser Ripoll Alcon
Composició
Mònica Gil
Món Jurídic
Telèfon: 934 961 880
e-mail: monjuridic@icab.cat
anuncis: monjuridicanuncis@icab.cat
Han col·laborat en aquest número:
Isidor García, Lluís Batllo, Aurora Sanz, Aleix Gago, Pol
Fontquerni Ayensa, Viviane Reding, Fundación Ana Bella,
Judith Morales, Daniel Vàzquez, Elena Lauroba, Imma
Armadans, Maria Munne, Javier Wilhelm, Carme Guil, Maria
José Gómez Garcia, Juan Estheiman Amaya Camposeco,
Silvia Mañá Badía, Christian Herrera Petrus, Voluntaris ICAB,
Paz Cano i Isabela Galeano.
Fotografia
Albert Muñoz Thuile, Ricardo Zamanillo i Can Jubany

CARA A CARA
52
ENTREVISTA A...
Nando Jubany,
Cuiner i Empresari

56
ENTRE NOSALTRES
66

Disseny
Laia Guarro i Nomad Studio
Impressió
Litografies Rosés
Publicitat
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 934 961 880
e-mail: marqueting@icab.cat
Dipòsit legal
B-16.273-83
ISSN
1135-9196
Les opinions recollides en els textos publicats a Món Jurídic
pertanyen exclusivament als seus autors. L’opinió oficial del
Col·legi l’expressa la Junta com a òrgan de govern
de la institució.

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Data d'emissió: Març 2020

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una
altra és fer-ho:

Compte Expansió
Premium PRO

1 /6

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Bonifiquem la seva quota de
col·legiat

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

10%
de la seva quota,
de col·legiat
màxim 50 euros* el
primer any.

+

0
comissions d’administració
i de manteniment del seu
compte.1

+

Gratis
Retirades d’efectiu en una
àmplia xarxa de caixers.2

+

Gratuïtes
targetes de dèbit i
crèdit Or.3

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------Condicions de contractació totalment flexibles. El Compte Expansió Premium PRO s’adapta a vostè i a la seva situació personal. Per això, contractar-lo és molt senzill. Només necessita tenir-hi
domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700 euros, més un d’aquests productes:
• Una assegurança contractada a Banc Sabadell, que li oferirà un plus de protecció per a vostè i els seus.
• Un contracte d’AutoRenting, els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
• Un pla de pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia per un import superior a 10.000 euros.
Altres alternatives per beneficiar-se dels avantatges del Compte Expansió Premium PRO són:
•Mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida estalvi, fons
d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.
• O ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.
Oferta vàlida des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020.
{TS_2LlamadaBas}* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Rendibilitat: 0% TAE
2. Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros en els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja
EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els caixers de Bankia. En els caixers de Banc Sabadell, les retirades d’efectiu a dèbit són gratis per a qualsevol import.
3. Targetes de dèbit i crèdit Or gratuïtes sense comissió d’emissió ni de manteniment.
Dèbit Or: amb assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros i assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros.
Crèdit Or: amb possibilitat d’ajornament de pagaments, assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros, assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros,
assegurança d’assistència en viatges per a vostè i per al vehicle.
En la pòlissa de l’assegurança es detallen totes les condicions i les cobertures de cadascuna de les assegurances associades a la targeta de dèbit Or i de crèdit Or.
Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.

Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Llei 7/2019, de 14 de novembre,
de modificació de la Llei 2/2000, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
i de la Llei 11/2007, de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
BOE núm. 286 28/11/2019

Reial decret llei 17/2019, de
22 de novembre, pel qual s’adopten
mesures urgents per a la necessària
adaptació de paràmetres retributius
que afecten el sistema elèctric i pel
qual es dóna resposta al procés de
cessament d’activitat de centrals
tèrmiques de generació. BOE núm.
282 23/11/2019

Reial decret 681/2019, de 22
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions per
al sosteniment econòmic i financer de
l’estructura central de determinades
entitats del Tercer Sector d’Acció
Social. BOE núm. 282 23/11/2019

Reial decret 704/2019, de 29
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions
per a garantir la promoció i defensa
dels drets de les persones amb
discapacitat i la promoció de plans i
programes sobre la discapacitat per a
l’any 2019. BOE núm. 288 30/11/2019

Reial decret 716/2019, de 5 de
desembre, pel qual es modifiquen el
Reial decret 773/2015, de 28 d’agost,
pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General
de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12

d’octubre, i el Reial decret 700/1988,
d’1 de juliol, sobre expedients
administratius de responsabilitat
comptable derivats de les infraccions
previstes en el títol VII de la Llei
General Pressupostària. BOE núm.
293 06/12/2019

Reial decret 725/2019, de 13
de desembre, pel qual es modifica
la disposició transitòria primera del
Reial decret 106/2018, de 9 de març,
pel qual es regula el Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021. BOE núm.
302 17/12/2019

Reial decret 736/2019, de 20
de desembre, de règim jurídic dels
serveis de pagament i de les entitats
de pagament i pel qual es modifiquen
el Reial decret 778/2012, de 4 de
maig, de règim jurídic de les entitats
de diners electrònics, i el Reial decret
84/2015, de 13 de febrer, pel qual
es desenvolupa la Llei 10/2014, de
26 de juny, d’ordenació, supervisió
i solvència d’entitats de crèdit. BOE
núm. 304 19/12/2019

Reial decret 748/2019, de 27
de desembre, pel qual es modifica
el Reial decret 636/2014, de 25 de
juliol, pel qual es crea la Central
d’Informació Economicofinancera de
les Administracions Públiques i es
regula la remissió d’informació pel Banc
d’Espanya i les entitats financeres al
Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques. BOE núm. 312 28/12/2019

Reial decret 749/2019, de 27
de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de funcionament de

l’Inventari d’Entitats del Sector
Públic Estatal, Autonòmic i Local.
BOE núm. 312 28/12/2019

Reial decret llei 18/2019, de
27 de desembre, pel qual s’adopten
determinades mesures en matèria
tributària, cadastral i de seguretat
social. BOE núm. 312 28/12/2019

Reial decret llei 2/2020, de 21
de gener de 2020, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector
públic. BOE núm. 19 22/01/2020

Reial decret llei 3/2020, de 4
de febrer, de mesures urgents pel
qual s’incorporen a l’ordenament
jurídic espanyol diverses directives
de la Unió Europea en l’àmbit de la
contractació pública en determinats
sectors; d’assegurances privades.

Reial decret 2/2020, de 12
de gener, pel qual es reestructuren
els departaments ministerials. BOE
núm. 11 13/01/2020

Reial decret 3/2020, de 12 de
gener, sobre les Vicepresidències del
Govern. BOE núm. 11 13/01/2020

Reial decret 136/2020, de 27
de gener, pel qual es reestructura
la Presidència del Govern. BOE
núm. 24 28/01/2020

Reial decret 139/2020, de 28 de
gener, pel qual s’estableix l’estructura
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orgànica bàsica dels departaments
ministerials. BOE núm. 25 29/01/2020

Reial decret 231/2020, de 4 de
febrer, pel qual es fixa el salari mínim
interprofessional per a 2020. BOE
núm. 31 05/02/2020

Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables. BOE núm. 12 14/01/2020

LLEI 10/2019, del 23 de
desembre, de ports i de transport
en aigües marítimes i continentals.
DOGC núm. 8032 30/12/2019

DECRET LLEI 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge. DOGC
núm. 8032 30/12/2019
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DECRET 272/2019, de 23 de
desembre, pel qual s’estableixen
els criteris d’aplicació de la pròrroga
dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2017, mentre no
entrin en vigor els del 2020. DOGC
núm. 8032 30/12/2019

DECRET 274/2019, de 23
de desembre, de modificació del
Decret 124/2019, de 4 de juny, de
reestructuració del Departament de
Polítiques Digitals i Administració
Pública. DOGC núm. 8032 30/12/2019

DECRET LLEI 15/2019, de 26
de novembre, pel qual es modifica
l’article 13 del Decret llei 4/2010, de 3
d’agost, de mesuris de racionalització
i simplificació de l’estructura del
sector públic de la Generalitat
de Catalunya. DOGC núm. 8012
28/11/2019

DECRET LLEI 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls als energies
renovables. DOGC núm. 8012 28/11/2019

DECRET LLEI 1/2020, de 21 de
gener, pel qual és modifica el Decret llei
17/2019, de 23 de desembre, de mesuris
urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
DOGC núm. 8042 22/01/2020

DECRET 19/2020, de 21 de
gener, pel qual s’aprova el Programa
anual d’actuació estadística per a l’any
2020. DOGC núm. 8048 23/01/2020

Resolució d’11 de desembre
de 2019, de la Presidència del
Consell Superior d’Esports, per la
qual s’aprova la llista de substàncies
i mètodes prohibits en l’esport. BOE
núm. 305 20/12/2019

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

UN ALTRE DECRET LLEI SOBRE HABITATGE:
ASPECTES REFERITS A L’EXERCICI D’ACCIONS CIVILS
Coordinat per Isidor Garcia

El passat dilluns 30 de desembre
de 2019 es va publicar al DOGC
el Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, que
va entrar en vigor l’endemà, 31 de
desembre de 2019.
Ja comença a ser habitual que
el problema de l’habitatge es
pretengui resoldre a cop de Decret
Llei. Sense que entrem a valorar si
aquesta és la tècnica normativa més
adequada, el que resulta d’interès
advertir en aquest cas és que ens
trobem davant d’una disposició molt
extensa i minuciosa.
Per començar, perquè afecta moltes
lleis diferents, com ara la Llei
d’habitatge (Llei 18/2007); el Decret
llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges
provinents de processos d’execució
hipotecària; la Llei 3/2012; de
modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme, les lleis 24/2015
i 4/2016 (de mesures urgents per
afrontar situacions d’emergència en
matèria d’habitatge i amb persones
en risc d’exclusió residencial); la
Llei 13/1996, de 29 de juliol, del
Registre i el dipòsit de fiances
dels contractes de lloguer de
finques urbanes, entre d’altres.
Per continuar, perquè comporta
molts canvis que afecten el dret
de propietat privada, la regulació
de determinades obligacions

generades des de la funció
social de la propietat, que tenen
conseqüències administratives i
expropiatòries.
En aquestes línies només ens
referirem a algunes novetats
d’interès: les reformes de
transcendència pràctica per a
l’exercici d’accions civils davant dels
Tribunals de Justícia.
Així, es modifica la definició de gran
tenidor d’habitatge: en primer lloc,
perquè s’incorpora el col·lectiu de
les persones físiques; i, en segon
lloc, perquè els grans tenidors (que
passen a ser les persones físiques,
jurídiques, fons de capital risc i de
“titulització” d’actius) ho seran
pel fet de ser titulars de més de
15 habitatges, independentment
de la seva superfície. Es manté,
la situació d’excepció sobre els
promotors socials i aquelles
persones (físiques i jurídiques)
que tinguin més d’un 15% de la
superfície habitable de la seva
titularitat, qualificat com habitatge
de protecció oficial.
A més, es fa extensiva l’obligació
de fer una proposta de lloguer social
abans d’interposar una demanda
judicial (regulada a la Llei 24/2015)
amb relació a qualsevol acció
executiva derivada de la reclamació
d’un deute hipotecari i altres
demandes de desnonament. En
concret:
a) Per venciment de la durada del
títol jurídic que habilita l’ocupació de
l’habitatge. La proposta de lloguer
social és exigible durant un període

de 3 anys comptadors a partir de
l’entrada en vigor d’aquest Decret
Llei (és a dir, fins al 31.12.2022).
b) Per manca de títol jurídic
que habiliti l’ocupació, quan el
demandant tingui la condició de
gran tenidor d’acord amb la lletra a
de l’apartat 9 de l’article 5 (que són
les entitats financeres, les filials
immobiliàries d’aquestes entitats,
els fons d’inversió i les entitats
de gestió d’actius, inclosos els
procedents de la reestructuració
bancària, d’acord amb la legislació
mercantil) i amb la lletra a de
l’apartat 3 de la nova disposició
addicional primera 3.a (els fons
de capital risc i de titulització
d’actius), sempre que concorrin les
circumstàncies següents:
1r. Que l’habitatge es trobi en la
situació d’utilització anòmala a què
fa referència l’article 41.1.a de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge (que és
la de desocupació permanent i
injustificada, que es produeix en
el cas de romandre desocupats de
manera permanent i injustificada
per un termini de més de 2 anys.
S’assimila a aquesta utilització
anòmala la dels edificis inacabats
amb destinació final a habitatge,
amb més del 80% de les obres de
construcció executades, després
que hagin transcorregut més de 2
anys des de la finalització del termini
màxim per acabar-los).
2n. Que els ocupants acreditin per
qualsevol mitjà admès en dret que
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l’ocupació sense títol es va iniciar,
com a mínim, 6 mesos abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret
llei (és a dir, 6 mesos abans del
31.12.2019).
3r. Que els ocupants no hagin
rebutjat cap opció de reallotjament
social en els darrers 2 anys oferta
per qualsevol administració pública
o d’acord amb el que preveu l’article
5.2 (pel titular de l’habitatge que li
hagi ofert).
4t Que els serveis municipals
emetin informe favorable sobre el
compliment, per part dels ocupants,
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dels paràmetres de risc d’exclusió
residencial i sobre l’arrelament i la
convivència en l’entorn veïnal.
En conseqüència, cal advertir que
els grans tenidors als que s’obliga
a fer una proposta prèvia de lloguer
social abans d’interposar una
demanda judicial com les indicades
no són les persones físiques, encara
que puguin tenir la condició jurídica
de grans tenidors.
D’altra banda, també cal indicar
que aquestes modificacions
normatives que comporta el
Decret Llei no afecten els

procediments judicials que es
trobin en tràmit. De fet, l’única
previsió que es fa (de més que
dubtosa constitucionalitat, per
la seva retroactivitat restrictiva
de drets) és la que determina la
Disposició Transitòria Primera,
sobre l’obligació d’oferir un
lloguer social, que preveu que la
nova regulació de l’esmentada
obligació (ampliatòria de la fins
ara vigent) serà d’aplicació també
en el cas que els procediments
judicials corresponents s’hagin
iniciat abans de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei i estiguin
encara en tramitació.
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PENAL
EL TRIBUNAL SUPREM
INTERPRETA LA
SENTÈNCIA DE TJUE
Interlocutòria Tribunal Suprem de 9 de gener de 2020
La Sala Segona del Tribunal
Suprem, en la seva interlocutòria de data 9 de gener de 2020,
diu fer seva la “nova doctrina” (segons paraules del propi
Tribunal) proclamada pel TJUE,
en virtut de la qual la condició
d’eurodiputat existeix des del
moment de la seva proclamació com a electe i, per això, si
un pres preventiu ha estat triat,
haurà de ser posat en llibertat per a emplenar els tràmits
formals a aquesta designació.
El TS assenyala, no obstant
això, que la sentència del TJUE
admet, amb caràcter excepcional, el manteniment de la mesura
cautelar de presó, sempre que
s’activi amb la màxima celeritat la
suspensió de la immunitat mitjançant el corresponent suplicatori.
En qualsevol cas, l’alt Tribunal
també analitza la nova doctrina del TJUE en relació a Oriol
Junqueras, considerant que per a ell - la mesura cautelar de
presó preventiva ha esdevingut

en pena de presó en virtut de la
sentència ferma pel que, segons
la Sala Segona, no procedeix
formalitzar la petició de suplicatori davant el Parlament Europeu,
puix que, “quan el Sr. Junqueras va ser proclamat electe en
acord de 13 de juny de 2019,
el procés penal que l’afectava
havia conclòs i aquesta Sala havia
iniciat el procés de deliberació”.
La Sala explica que la immunitat decau si l’electe adquireix tal
condició quan ja s’ha procedit a
l’obertura del judici oral, assenyalant que “qui participa en
un procés electoral quan ja està
sent jutjat, encara que finalment resulti electe, no gaudeix
d’immunitat conforme al dret
nacional” havent de distingir-se
– diu el TS - entre la immunitat
parlamentària i el que operaria
com a exempció jurisdiccional.
Sens dubte, es tracta d’una resolució que ha estat àmpliament
discutida, en interpretar-se pel
TS la nova doctrina emanada del
TJUE, amb les conseqüències
pràctiques que són públiques.

LABORAL
DESPLAÇAMENTS
INCLOSOS EN EL
CÒMPUT DE LA
JORNADA LABORAL
Sentència de l’Audiència
Nacional (AN) de 31
d’octubre de 2019

TS
TA

Coordinat per: Aurora Sanz
(Laboral), Lluís Batlló (Penal),
Aleix Gago (ContenciósAdministratiu).
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Actualitat

La citada Sentència declara
que en el còmput de jornada
dels treballadors que no compten amb un centre de treball
fixe o habitual cal incloure el
temps de desplaçament entre
el seu domicili i els centres
del primer i darrer client que
els sigui assignat diàriament.
En aquest sentit, el Tribunal
sustenta que el temps de treball d’aquests empleats no és
únicament l’equivalent al temps
que passen als llocs d’intervenció
física ja que els desplaçaments
són consubstancials a la seva
activitat.
A més a més, en el cas concret,
durant els trasllats de centre que
realitzen, aquests empleats estan
sotmesos a les instruccions del
seu empresari sense poder disposar lliurement del seu temps
de treball: compten amb un sistema de geolocalització GPS i han
d’estar pendents de les indicacions de l’empresari, el qual pot
canviar l’ordre dels clients, anular
o afegir una cita.
En definitiva, conclou la Sentència que el deure de permanència al centre de treball durant la
jornada laboral exigit a l’art. 34.5
ET no és aplicable als treballadors que desenvolupen els seus
serveis a diferents centres o domicilis i, com a tal, no considerar
els desplaçaments com a temps
de treball implicaria que aquests
no són un instrument necessari
per a executar les prestacions
tècniques per les quals estan
contractats i, com a resultat,

Este número es indicativo
del riesgo del producto
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito
al Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de
Crédito. Para depósitos en
dinero el importe máximo
garantizado es de 100.000
euros por depositante en cada
entidad de crédito.

En el Santander
os tenemos en cuenta.
Por ello, tenemos una cuenta que se adapta a ti: la Cuenta Justicia Santander,
Sin comisión de administración ni mantenimiento de la cuenta1, sin comisión por transferencias
en euros, nacionales y UE2 solo por pertenecer a este Colectivo, y con las tarjetas*:
Santander Débito 4B Classic
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
Tarjeta de Crédito Visa Classic
Comisión de emisión y mantenimiento: 0€
También tenemos una oferta preferente de financiación para ti.

Infórmate en el 915 123 123 o en nuestras oficinas.
1. TIN 0%. TAE 0% cumpliendo condiciones para un supuesto en el que se mantenga de forma constante
durante 1 año un saldo diario de 7.000€, aplicando un tipo de interés nominal anual de 0% y una comisión
de mantenimiento de 0€. 2. Exentas las transferencias en euros, nacionales y UE. No aplica a urgentes e
inmediatas. *Consulta resto de condiciones en tu oficina más cercana.

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.
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s’estaria procedint a la desnaturalització d’aquest concepte.

COMPLEMENT
DE PENSIÓ PER
PATERNITAT
Sentència del TJUE de 10 de
setembre de 2019 (Assumpte
C-450/18)
En aquesta sentència es reconeix
que el complement de pensió
per maternitat de les pensions
contributives a la Seguretat
Social també s’ha de reconèixer
per als homes que compleixin
els requisits legals previstos a tal
efecte.
El complement en qüestió
reconeix l’aportació demogràfica
de les dones que hagin tingut dos
o més fills i siguin beneficiàries
en qualsevol règim del sistema
de la Seguretat Social de
pensions contributives de
jubilació, viudetat o incapacitat
permanent. No obstant, aquest
complement no es concedeix
als homes que es troben en una
situació idèntica.
En el cas concret s’analitza una
qüestió prejudicial plantejada
pel Jutjat Social 3 de Girona
davant el Tribunal de Luxemburg,
el qual ha conclòs finalment
que la concessió únicament a
dones d’aquest complement
constitueix una discriminació
en tant que el concepte
d’“aportació demogràfica a la
Seguretat Social” és predicable
per a dones com a homes,
i, en la mateixa línia, tant la
procreació com la responsabilitat
en la cura, atenció, l’alineació
i l’educació dels fills són

Món Jurídic · #327 · Febrer/Març 2020

inherents tant a la condició de
mares com de pares.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
ACCIÓ DE
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL
Sentència 85/2019, del Tribunal
Constitucional de 19 de juny de
2019
El passat 19 de juny de 2019
es va dictar la sentència
85/2019, del Tribunal
Constitucional, per la qual es
declara la inconstitucionalitat
i la nul·litat de dos incisos de
l’article 294.1 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial.
L’esmentat precepte establia
que “tindran dret a indemnització
els qui, després d’haver sofert
presó preventiva siguin absolts
per inexistència del fet imputat o
per aquesta mateixa causa hagi
estat dictat acte de sobreseïment
lliure, sempre que se li hagin
irrogat perjudicis”.
En sentència del Constitucional
es declaren inconstitucionals
els incisos “per inexistència
del fet imputat” i “per aquesta
mateixa causa”, els quals segons
el Tribunal, redueixen el dret a
ser compensat per haver patit
una presó provisional acordada
conforme a les exigències
constitucionals i legals en un
procés que no va concloure
en condemna de manera
incompatible amb els drets a

la igualtat i a la presumpció
d’innocència.
La quantia indemnitzatòria
dependrà de les circumstàncies
concretes, el temps de llibertat
que ha estat privat i de les
efectives conseqüències
personals i professionals que
s’han causat.
En atenció a aquests
antecedents, en data 17
d’octubre de 2019, es va dictar
pel Tribunal Suprem la primera
Sentència en la qual s’aplica
aquesta doctrina del Tribunal
Constitucional.
La Sala Tercera del Suprem
considera que, malgrat
l’advertiment del Constitucional
de la falta d’automatisme en la
indemnització, la nova redacció
del precepte deixa poc marge
d’actuació, perquè el perjudicat
té dret a la indemnització en
tots els supòsits d’absolució
per qualsevol causa o de
sobreseïment lliure, excepte
els supòsits en què no s’hagin
irrogat perjudicis, la qual cosa
és pràcticament impossible de
sostenir en el cas d’haver patit
presó injusta.
En el supòsit de fet concret, el
Tribunal Suprem va reconèixer
una indemnització de 3.000
euros a una persona que va
estar a la presó preventiva un
total de 351 dies (8,58 €/dia).
Finalment, la indemnització
va ascendir a la quantitat de
6.750 euros en concepte de
dilacions indegudes en el
procediment penal, un retard
en la tramitació processal que
va tenir com a conseqüència
directa una major durada de la
situació a la presó.

Estalvia’t
els impostos
Plan de
Ahorro

5.000 €

d’aportació màxima anual

x 5 anys

per estalviar impostos1

+3%

de rendibilitat mitjana

= 1.922,66 €

de rendiment sense impostos2

Si aportes 5.000 € a l’any,
obtindràs un capital mínim
de 26.922,66 € d’aquí
a 5 anys i sense tributar
pels rendiments

www.mutualidadabogacia.com

sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Atenció personalitzada

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

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
T. 936 01 12 33
patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com

1. A partir del tercer any el podràs retirar sense cap cost. Del primer al segon any s’aplicarà un 2,5 % de recàrrec, i del segon al tercer, un 1 %.
2. Aquest exemple té caràcter informatiu. Els seus termes queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària vigent. Simulació duta a terme amb hipòtesis de rendibilitat del 3 % a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibilitat
financera esperada de les inversions.

MESURES URGENTS PER
A L’ACCÉS A L’HABITATGE
Silvia Mañá Badía
Col·legiada núm. 29.599

I

niciada la vigència del Decret llei 7/2019, de 23
de desembre, de mesures urgents per a l’accés a
l’habitatge (d’ara endavant “Decret llei 7/2019”),
després de la seva publicació en el DOGC de
data 30 de desembre de 2019 i a l’espera de la
seva convalidació per part del Parlament, la situació de
l’habitatge de protecció pública i l’habitatge de lloguer
a Catalunya se sotmet una vegada més a examen amb
la delimitació de noves mesures per a fomentar la seva
promoció i accés.

aquestes mesures s’estableixen per a reforçar el contingut normatiu de la desocupació permanent d’habitatges com a situació constitutiva d’un incompliment de la
funció social de la propietat.
Per a això:

Els objectius perseguits per la norma es resumeixen,
coincidint amb els previstos en el Pla Territorial, en l’Exposició de Motius de la mateixa en els següents:

• S’ajusten les definicions d’habitatge buit (incloent-se
en aquest concepte els edificis en construcció amb
destinació final a habitatge, amb més del 80% de les
obres de construcció executades i transcorreguts més
de 2 anys de la finalització del termini màxim per a
acabar-los) i les relatives als incompliments derivats de
situacions de desocupació;

- Incrementar el parc d’habitatge social fins a un 15%
en 152 municipis considerats de “forta demanda
residencial”;

• Es reforcen les potestats de reacció administrativa,
concretant-se el règim de l’expropiació dels habitatges
com a sanció;

- Afavorir l’accés a les persones i famílies potencialment
excloses del mercat de l’habitatge; i

• Es concreten i amplien les competències de l’Administració per a declarar la utilització o la situació anòmala
dels habitatges i per a tramitar i resoldre els procediments d’intervenció;

- Propiciar que el 5% dels habitatges principals estiguin
destinats a habitatge de lloguer social.
La consecució d’aquestes mesures s’articula mitjançant
la modificació i derogació de bona part de l’articulat de
la normativa actualment vigent en matèria d’habitatge
(no tenim espai per enumerar totes les derogacions que
concorren) i de la llei urbanística, articulant-se una sèrie
de mesures que poden sistematitzar-se en relació amb
els següents blocs:

(I) MESURES PER A AFRONTAR LA
DESOCUPACIÓ PERMANENT D’HABITATGES

• Es concreta la delimitació dels drets de tanteig i retracte de l’Administració en l’adquisició dels habitatges
davant primeres o posteriors transmissions.

(II) MESURES PER A RESOLDRE SITUACIONS
D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Resulta molt qüestionable que les mesures que s’analitzaran a continuació es conceptualitzin per la norma com
d’“emergència social”. En efecte, més que actuacions
encaminades a donar resposta a situacions “d’emergèn-
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cia” que podrien derivar-se, entre d’altres, de la desocupació o precarietat en l’accés a l’habitatge, s’incideix
transversalment en la regulació d’aspectes amb fort
impacte mitjançant la modificació i creació de nous conceptes jurídics tant en la normativa aplicable en matèria
d’habitatge com en la normativa urbanística. Es pretén
la concreció dels següents extrems:

De manera poc exhaustiva es regulen les següents condicions del contracte de lloguer social:

• Definició d’“allotjament dotacional” i delimitació expressa del mateix com a equipament comunitari:

b. Durada: s’estableix una durada mínima per assimilació a la legislació d’arrendaments urbans (5 anys si el
titular és una persona física i 7 anys si el titular és una
persona jurídica).

Es concreta la definició d’allotjament dotacional com
aquell allotjament que d’acord amb la legislació urbanística, es destina a satisfer necessitats temporals d’habitació de persones, en règim d’ús compartit o en règim
d’ús privatiu d’un habitatge complet amb motiu de raons
de dificultat d’emancipació, assistència sanitària o social, treball o estudi o afectació per una actuació urbanística. La seva implantació en el territori es concreta a
través de la categoria d’equipament comunitari.
• Delimitació de la figura del “gran tenedor d’immobles
mobles” en relació amb la definició de les obligacions
exigibles a aquest:

a. Renovació: es preveu la renovació obligatòria dels
contractes de lloguer social quan, finalitzada la seva
durada, els ocupants continuessin reunint les condicions
legals de situació d’exclusió social.

• Determinació de les condicions econòmiques de la
cessió obligatòria d’habitatges:
Es fixen mitjançant pacte amb l’Administració segons els
criteris generals prevists per al lloguer social. En absència de pacte, la compensació econòmica es correspondrà amb el 40% de la renda màxima que correspondria a
l’habitatge si tingués la qualificació de protecció oficial.

(III) MESURES PER A ARTICULAR UN NOU
MODEL D’HABITATGE PROTEGIT

La figura de la “gran tenedor d’immobles” va ser introduïda, causant una forta polèmica, per les lleis catalanes
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (Llei 24/2015 i
Llei 4/2016). Així s’exigia a les entitats financeres, fons
d’inversió, societats de gestió d’actius immobiliàries, i a
qualsevol altra societat que (i) fos titular de sòl d’habitatge d’una superfície mínima total de 1.250 m², (ii) que
fos titular d’un habitatge que provingui d’una execució
hipotecària que hagi estat adquirida amb posterioritat
a 30 d’abril de 2008, o que (iii) tingui un habitatge que
estigui inscrita en el registre d’habitatges buits o sigui
susceptible d’estar-lo per estar desocupada sense justa
causa per un termini mínim de 2 anys, l’obligació legal
d’oferir lloguer social.

S’articula un nou concepte d’habitatge protegit i es reforça
i concreta la regulació de l’habitatge protegit a través de:

El Decret 17/2019, mantenint l’exigència d’aquesta
obligació redefineix el concepte de “gran tenedor d’immobles” substituint la ràtio de sòl d’habitatge d’una
superfície mínima total de 1.250 m² per la titularitat de
més de 15 habitatges. Com a forquilles es reforça la
consideració de les persones jurídiques (i grups d’empreses), els fons de capital de risc i de “titularització”
d’actius i les persones físiques que disposin de més de
15 habitatges.

• El preu de venda bàsic s’expressa en euros per m²
de superfície útil, sent únic en tot el territori i atenent
(i) al valor mínim dels terrenys no transformats urbanísticament pròxims al nucli de població, que s’estableix,
d’entrada, en 7,5 €/m² de sòl; (ii) les despeses ordinàries d’urbanització, i (iii) els costos de construcció d’un
habitatge en edifici plurifamiliar, de qualitat mitjana i
característiques estàndard.

• Regulació de les condicions dels contractes de lloguer
social:

- La concreció per part del planejament urbanístic de la
qualificació de la tipologia d’habitatge protegit amb expressió del percentatge concret de reserva;
- La determinació dels preus màxims de venda: es
remet a la concreció mitjançant Ordre aprovada per Departament competent en matèria d’habitatge, estipulant-se com a directrius les següents:
• El preu de venda màxim es determina aplicant al preu
de venda bàsic factors de localització i de característiques de l’habitatge.

• El factor de localització permet corregir a l’alça el preu
de venda bàsic atesa la demanda residencial existent en
el municipi;
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• El factor “característiques de l’habitatge” pondera
les seves condicions específiques en matèria d’eficiència energètica i, respecte als habitatges usats,
l’antiguitat i estat de conservació (s’estableix un valor
entre el 0.9 i es 1,1 tenint en compte que el valor 1
es correspon amb un habitatge de característiques
estàndard).
- La determinació dels preus màxims de lloguer: es
determina aplicant al preu de venda màxim obtingut una
taxa anual de rendibilitat del 4,8%. S’estableix la possibilitat de reducció per als supòsits en els quals s’hagin
obtingut ajudes públiques, incloent la cessió de sòl que,
en el seu cas, s’hagués obtingut per la promoció de
l’actuació i poden establir-se bonificacions en funció del
perfil d’ingressos dels usuaris.
- La regulació de les condicions d’adjudicació dels habitatges protegits de promoció privada: distingint-se:
• Promocions privades d’habitatge amb protecció oficial
amb ajudes públiques: l’adjudicació dependrà dels criteris de l’Administració. Si l’Administració no es reserva
la decisió pot delegar la gestió en els promotors privats.
Per a habitatges en règim de lloguer l’adjudicació es
produeix segons la major antiguitat en el Registre de
Sol·licitants d’acord amb el llistat proporcionat per l’Administració.
• Promocions privades d’habitatge protegit per a lloguer
sense ajudes públiques i en terrenys destinats urbanísticament a l’ús d’habitatge de protecció pública: la gestió
correspon als promotors privats d’acord amb la llista
dels sol·licitants inscrits en el Registre de Sol·licitants
proporcionada per l’Administració.
• Promocions sense ajudes públiques i sense la qualificació de sòl que imposi aquesta destinació: s’adjudiquen pel promotor lliurement, respectant els requisits
que s’aprovaran per reglament per a accedir als habitatges protegits.
La determinació del sistema de preus de venda i lloguer
no serà aplicable fins que no es determini el preu de
venda bàsic i el factor de localització i s’aprovi un nou
Pla del Dret a l’Habitatge adaptat a les determinacions
del Decret llei. Fins a aquest moment, el sistema de determinació dels preus de venda i renda màxims s’efectuarà amb el règim anterior.

(IV) MESURES PER A PROPICIAR UNA
MODERACIÓ DELS PREUS DE LLOGUER
D’HABITATGES LLIURES

S’estableix un Índex de referència del preu del lloguer
que ha d’elaborar el departament competent en matèria
d’habitatge a partir de les dades que consten en el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques
Urbanes. El sistema de càlcul i els elements o factors
correctors que influeixen en la determinació dels marges de l’Índex de referència s’haurà d’establir mitjançant
Ordre del Conseller competent en matèria d’habitatge.
Aquest Índex haurà de constar obligatòriament en els
contractes de lloguer.

(V) MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI D’URBANISME DE CATALUNYA
Les mesures proposades en l’àmbit urbanístic es concreten en les següents:
- Regulació de l’Inventari dels béns i drets que integren
el patrimoni municipal del sòl i habitatge: establint-se
la inscripció separada del patrimoni d’habitatge de
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- La qualificació urbanística ha d’expressar el règim de
l’habitatge protegit ordinari (lloguer, venda o altres modalitats de cessió) o específica (lloguer);
- La qualificació d’habitatge de protecció pública pot
preveure la destinació total o parcial de l’edificació
afectant tant els edificis plurifamiliars de nova construcció com als existents en els quals es pretengui
executar obres generals de condicionament, conservació, millora o ampliació quan aquestes actuacions
tinguin per objecte allotjar, majoritàriament, nous
residents;
- Igualment, s’habilita la possibilitat d’efectuar reserves de sòl per a la construcció d’edificacions d’habitatges sense possibilitat de dividir-los horitzontalment
per a destinació exclusiva a la cessió de l’ús de cada
pis o local susceptible d’aprofitament independent a
terceres persones;
- Finalment, es concreta la definició del concepte rehabilitació edificatòria en el mitjà urbà.
Juntament amb l’anterior regulació urbanística, es
confereix al Govern un termini d’1 any, des de l’entrada en vigor del Decret llei, per a l’aprovació del
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que haurà de
determinar:

protecció pública i actualització anual en el Registre de
Planejament. Aquesta mesura que s’adverteix de molt
complicada gestió, desnaturalitza la figura del Registre
de Planejament reservat, fins a l’entrada en vigor de la
norma que ara s’analitza, únicament per al planejament
urbanístic i instruments de gestió;
- Habilitació per a determinar àrees destinades al patrimoni públic de sòl i habitatge: en qualsevol tipologia de
sòl i, en concret, per al sòl urbà fins i tot si el planejament urbanístic no qualifica específicament al règim de
protecció pública l’ús d’habitatge a què es destina;
- Regulació del dret de tanteig, caducitat i terminis per
al seu exercici;
- Inclusió de l’allotjament dotacional com una categoria específica dels equipaments comunitaris: la seva
implantació es preveu mitjançant la tramitació d’un pla
especial fins que el planejament general no s’adapti i el
contempli expressament;

• Els estàndards de reserva de sòl destinats a habitatges de protecció pública en els municipis inclosos en
les àrees de demanda residencial forta i acreditada i
que s’estableixen, com a mínim, en el 50% del sostre
que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat i el 40% en sòl urbà
no consolidat, amb possibilitat de reducció, en aquest
cas, al 30% quan sigui necessari per a garantir la viabilitat econòmica del sector.
• La meitat, com a mínim, d’aquestes reserves ha de
destinar-se específicament al règim de lloguer.
Com es constata, l’efectivitat de les mesures definides pel Decret llei 7/2019 genera un fort impacte en
el sector de l’habitatge i el seu mercat.
No obstant això algunes de les seves previsions no
seran plenament efectives fins que s’aprovin les Ordres,
Reglament i el Pla Territorial d’Habitatge, instruments
normatius que concretaran les previsions i directrius
contingudes en el Decret llei ara analitzat. Igualment
serà necessària l’adaptació del planejament general de
cada municipi a les noves previsions normatives.

LA MERCANTILIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Reflexiones sobre el fenómeno de la mercantilización y de la necesaria
transformación de la abogacía para beneficio de su propia función y de los clientes.

Isabella Galeano García
Col·legiada Núm. 35.284

L

a irrupción de la tecnología con aplicaciones jurídicas ha provocado cambios estructurales en el
sector legal que están redefiniendo la prestación
de servicios jurídicos e impulsando con fuerza la
implantación de herramientas Legal Tech.

Estas fuerzas pueden resumirse en (I) el proceso de
estandarización de ciertos ámbitos del derecho; (II) la
entrada de nuevos agentes al mercado legal que está
quebrantando el monopolio de los abogados en cuanto a
prestación de servicios jurídicos se refiere; (III) la presión
creciente por reducir costes; y (iIV) la necesidad apremiante de aumentar el acceso a la justicia.

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN O
MERCANTILIZACIÓN DEL DERECHO
Cuando pensamos en el modelo tradicional de abogacía,
lo asociamos con un modelo de asesoramiento individualizado, hecho a medida para cada uno de los clientes.
Sin embargo, la realidad de la prestación de servicios
jurídicos hace tiempo se está alejando de la individualización y busca fórmulas para ser más eficiente. Nos
encontramos ante un proceso de mercantilización del
derecho, que derivará en un proceso de automatización
cuando incorporemos herramientas impulsadas por inteligencia artificial.
La premisa básica de este proceso de mercantilización
es que, al menos, una parte del trabajo legal es repetitivo, rutinario y, por tanto, susceptible de ser automatizado, tanto si hablamos de litigios como de operaciones
mercantiles.

Ante esta perspectiva numerosos clientes, como por
ejemplo abogados de empresa, sometidos a la presión
constante para reducir costes, están encantados ante la
oportunidad de poder contratar estas partes del asesoramiento a prestadores de servicios legales más baratos
que ofrezcan paquetes de servicios estandarizados.
¿Te has planteado alguna vez que porcentaje de tu día a día
como abogado podría ser automatizado? O incluso ¿qué
procesos son excesivamente manuales y podría realizarse
de forma más eficiente (incorporando o no tecnología)?

EJEMPLOS DE ESTANDARIZACIÓN
DEL DERECHO
El ejemplo perfecto de este proceso en los últimos años,
ha sido la estandarización de los servicios de compliance.
Cuando en 2015 se aprobó la regulación que establecía
la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se fijó
como atenuante el establecimiento de sistemas de compliance, fueron muchos los clientes interesados en obtener
asesoramiento en este ámbito. Los primeros modelos
de compliance penal eran caros y se realizaban de forma
individualizada según las necesidades y características de
cada cliente. Se trataba de un trabajo que requería muchas
horas de trabajo con un coste elevado. Sin embargo, ante
la gran oportunidad de negocio, surgieron despachos (en
muchas ocasiones las ramas legales de grandes auditoras)
capaces de sistematizar el asesoramiento en esta materia
y crear paquetes de servicios a precios mucho más reducidos. Aquí empezó una competencia salvaje por los precios.
Numerosos despachos dejaron de ofrecer este servicio por
falta de rentabilidad, consecuencia de la significativa bajada
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de los precios. Hasta
el punto de que hoy en
día el compliance se ha
vuelto un área eminentemente estandarizada con un margen de
beneficio limitado, que
suelen ofrecer solo los
negocios especializados.

Este ejemplo ilustra
cómo se desarrollan
las tres fases propias
de la mercantilización
de servicios jurídicos
(I) asesoramiento
individualizado; (II)
sistematización de
servicios, es decir
creación de plantillas,
estandarización de
los procesos, adopción de herramientas
tecnológicas que han
facilitado este proceso, acompañadas de
herramientas organizativas y de gestión de
equipos y externalización; y finalmente (III)
automatización: Integración de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que revisan los
documentos clave e identifican posibles contingencias.

CONSECUENCIAS DE LA ESTANDARIZACIÓN
DEL DERECHO PARA EL MERCADO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES
EN GENERAL
La dinámica en el mercado legal está cambiando. La
consecuencia directa de la estandarización de ciertos
servicios, es la polarización del tipo de servicios jurídicos que se ofrecen al mercado. En un extremo nos
encontramos con los servicios “paquetizados” o estandarizados y en el extremo opuesto los servicios de asesoramiento estratégico para transacciones o litigios más
sofisticados. Aquellos abogados o despachos que no
disponen de las herramientas tecnológicas o infraestructura que les permitan estandarizar servicios, se ven obligados a buscar nuevas ventajas competitivas. Ya sea a
través de la especialización en razón de la materia (como

pueden ser las firmas estilo boutique), la utilización de
herramientas tecnológicas únicas que los diferencien
de sus competidores o la aportación de mayor valor por
cualquier otro medio apreciado por sus clientes.
Otro factor importante: si bien inicialmente las tareas
rutinarias se externalizaban en “paralegals” o empresas
de externalización de servicios legales; la inteligencia
artificial ha abierto la posibilidad de que estas tareas se
automaticen con el uso de robots.

VENTAJAS DE LA ESTANDARIZACIÓN
DEL DERECHO PARA LOS CLIENTES
La estandarización de ciertos productos legales está generando al menos tres claros beneficios inmediatos para
los clientes: (I) reducción de costes legales. La sistematización y automatización de ciertos productos jurídicos
permiten escalar el negocio como en cualquier otro sistema de producción. Se alcanzan economías de escala, se responden a las necesidades de más clientes en
menos tiempo. El descenso en el nivel de personalización de los servicios jurídicos, ha permitido la reducción
de sus costes; (II) acceso a proveedores con mayor especialización, especialmente en el uso de herramientas
tecnológicas; (III) reducción de los tiempos de entrega
de la prestación de servicios. En una sociedad donde la
rapidez es un factor cada vez más importante en la decisión de compra, los proveedores de servicios legales
que son capaces de crear soluciones estándares “ready
to go”, aumentarán su cuota de mercado.

VENTAJAS DE LA ESTANDARIZACIÓN
DEL DERECHO PARA LOS ABOGADOS
Este proceso también está repercutiendo de forma positiva en los abogados. La incorporación de la tecnología
en la práctica jurídica (i) permite que los abogados se
liberan de la realización de tareas repetitivas y pueden
centrarse en ofrecer asesoramiento estratégico de
mayor valor para el cliente; y (ii) les da la oportunidad de
crear nuevos modelos de negocio totalmente alejados
del modelo de abogacía tradicional. Esta es, precisamente, la segunda fuerza que está dinamizando el desarrollo
de herramientas Legal Tech.
Sin duda, la mercantilización de los servicios jurídicos
y el Legal Tech representan un cambio de paradigma
en el sector. La cuestión es que la innovación se torna
imposible si no estamos dispuestos a analizar la labor
del abogado, a cuestionarla y a transformarla para gran
beneficio de los clientes y de nuestra propia función.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

ÚS DE MARQUES ALIENES COM A
PARAULES CLAU EN PUBLICITAT
PER MITJÀ D’ADWORDS
Pol Fontquerni Ayensa
Col·legiat núm. 43.131

A nivell mundial s’estima que aproximadament el 80%
dels internautes acudeixen a Google quan busquen
informació sobre un producte o servei. Per això, pot
ser comercialment interessant i molt marquetinià, que
una determinada entitat aparegui entre els primers
resultats de la nostra cerca.

tat de tercers. Sent això així, és possible que puguin
derivar-se infraccions de marques en el context d’un
sistema de publicitat online com els adwords. Amb
caràcter general, el seu ús constituiria una infracció
atès que el legítim titular de la marca ostenta el dret a
prohibir a un tercer l’ús sense el seu consentiment.

Per aparèixer entre les primeres pàgines del cercador
les tècniques del inbound màrqueting digital recomanen acudir al que es coneix com adwords que és
un sistema de publicitat que utilitzen els cercadors
mitjançant els quals es permet a un anunciant ‘‘reservar’’ el que es coneix com a paraules clau o keywords.
Amb aquest sistema el que es persegueix és que
quan un internauta introdueix aquestes paraules clau
en el cercador li siguin retornats de manera automàtica els resultats que al·ludeixen directament a l’anunciant en qüestió, és a dir, els anuncis patrocinats o
adwords.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha
dictat diverses decisions sobre aquest tema i la jurisprudència de les quals és aplicada pels tribunals estatals i amb algunes matisacions.

No existeix pròpiament una restricció respecte l’ús
de les paraules clau o keywords per part dels anunciants el que significa que aquestes poden ser similars
o fins i tot idèntiques a marques registrades titulari-

Amb caràcter general, en un context online com el
sistema d’adwords poden aplicar-se els principis del
dret de marques a un context offline. Per a determinar
si l’ús d’una marca mitjançant keywords o paraules
clau constitueix una infracció dels drets “drets de
marca o dret marcari” ha de tenir-se en compte una
triple qüestió tal com es contempla, entre altres, en
la STJUE de 23 de març de 2010, C-236/08, ‘‘Google
France’’. Aquesta resolució planteja que per a determinar la possible infracció ha de poder afirmar-se que
existeix un ús de marca aliena en el trànsit econòmic,
que aquest ús es realitza per a mateixos productes
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o serveis i, finalment, que l’ús afecti algunes de les
funcions de marca.
Quant al trànsit econòmic cal afirmar que el sistema
d’adwords implica efectivament un ús de la marca
en el trànsit econòmic. Aquesta qüestió serveix per
poder determinar el responsable d’un suposat ús de
marca aliena sense potestat per a això. En aquest
sentit, s’ha confirmat que l’operador que organitza el
sistema de cerca (Google) no és responsable de la
suposada infracció pel fet que les seves funcions es
limiten a la pròpia organització del sistema i actua com
a mer facilitador del servei, en el qual no utilitza les
marques alienes a la seva comunicació comercial. Per
tant, només els anunciants en qüestió podrien incórrer en responsabilitats.
En referència a l’ús dels mateixos productes i serveis,
resulta evident que l’ús de marca aliena com adword
persegueix la possibilitat d’oferir productes i serveis
alternatius als del titular de la marca. En aquest sentit,
els productes i serveis oferts podrien ser propis de
l’anunciant que contracta el sistema d’ adwords així
com també de tercers que empren els serveis de
l’anunciant. En aquest sentit es pronuncia la Sentència del TJUE de 12 de juliol de 2011, C-324/09, ‘‘L’Oreal”, en el seu apartat 91.
Una vegada hem pogut afirmar que l’ús de marca
aliena té lloc en el trànsit econòmic i que aquesta
s’utilitza per a mateixos productes i serveis, per a determinar si existeix o no infracció haurem de destriar
si l’ús en qüestió afecta a algunes de les funcions de
marca. Si això és així, ens trobarem davant un ús il·lícit de marca en un sistema adword.
De la jurisprudència del TJUE sembla derivar-se que
les potencials funcions rellevants de marca són: la
publicitària, la d’indicació de l’origen empresarial i,
finalment, la d’inversió.
La funció publicitària o selling power no quedaria afectada amb l’ús del sistema adwords ja que no afecta el
posicionament natural en un motor de cerca malgrat
que sí afecta al posicionament patrocinat, segons el
TJUE.
La indicació de l’origen empresarial consisteix a posar
de manifest davant el públic que els productes o serveis que reivindiquen la marca procedeixen d’una determinada empresa. Com és sabut, aquesta funció és
fonamental i primària per a la marca des d’un punt de
vista jurídic. L’anàlisi d’aquesta funció ha d’atendre el

propi contingut del missatge promocional de l’anunci
patrocinat, així com a la base de l’enllaç promocional.
Sobre això no es pot determinar si l’anunciant és un
tercer respecte el titular de la marca o de si, pel contracte, es troba vinculat a aquell, s’entén que la funció
d’indicació d’origen empresarial de la marca està sent
menyscabada.
Quant a l’última de les funcions de marca indicades
com és la d’inversió, aquesta pot veure’s afectada si l’ús de marca com keyword dins d’un sistema
adwords, suposa tal obstacle per al titular de la marca
que, li impedeixi conservar la seva reputació, així com
atreure a consumidors i usuaris. Aquesta funció està
estretament relacionada amb l’existència d’una reputació i de l’aprofitament d’aquesta. En aquest sentit,
l’ús de marques alienes com keywords també pot
resultar il·lícit si s’aprofita de manera indeguda la reputació aliena de la marca emprada com a paraula clau.
Com sabem, internet és una ingent font d’oportunitats
i un bon aparador per a arribar a potencials clients. És
per això que és freqüent trobar aquest tipus d’ús aliena de marca. En aquest sentit, també existeixen altres
usos de marca que podrien ser considerats infractors
com és l’ús d’etiquetes META o meta tags així com
els noms de domini.
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E

l Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va celebrar entre el 14 de gener i el 2 de febrer més
d’una cinquantena d’actes per commemorar
Sant Raimon de Penyafort. Tot va ser pensat
per la Junta de Govern de la Corporació per
tal que l’advocacia prengués el protagonisme i alhora per
reivindicar la unitat i el compromís d’una societat que
té per davant grans reptes que exigeixen d’aquesta institució impulsar i abanderar el que ha de ser l’advocacia
oberta al món.
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La degana del Col·legi va agrair la presència de les màximes autoritats i representants del món del Dret -vinguts
d’altres Col·legis de Catalunya, d’arreu d’Espanya i del
món- ja que amb la seva participació a la Sessió Solemne mostren com de solidària és l’advocacia i com de
forts són els vincles que uneixen als professionals que
serveixen a la justícia.

IMPOSICIÓ DE TOGUES
ALS NOUS COL·LEGIATS
La Sessió Solemne també és sinònim de l’inici de
l’exercici professional ja que a través de l’acte simbòlic
d’“imposició de togues” que es fa a dos nous col·legiats –enguany, Teresa Cabrera i Llorenç Caldentey- es
vol donar la benvinguda a la professió a la nova generació de col·legiats i col·legiades que s’inscriuen a l’ICAB.

SESSIÓ SOLEMNE
La Sessió Solemne o acte d’homenatge als advocats
que compleixen 50 i 75 anys de col·legiació és sense
dubte un dels actes més emotius i esperats de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. Enguany es va celebrar
la tarda del 31 de gener i va ser presidit per la degana
de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, la seva Junta de Govern, el
ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la consellera
de Justícia, Ester Capella.
L’acte també va comptar amb l’assistència de Victoria
Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Manel Albiac, president del Consell de
l’Advocacia Catalana; Francisco Bañeres, fiscal en cap de
Catalunya; Antonio Ramón Recio, president de l’Audiència Provincial de Barcelona; Viviane Reding, ex comissària Europea de Justícia, Drets Humans Fonamentals i de
la Ciutadania; Mercè Caso, jutge Degana de Barcelona;
Eugènia Alegret, vicepresidenta de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; el degà del Col·legi
d’Advocats de Madrid, José María Alonso, els degans
emèrits del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Joan
Pintó Ruiz, Josep M. Antràs, Eugeni Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, Sílvia Gimenez-Salinas, Pedro Yúfera i Oriol
Rusca) entre altres autoritats.

Teresa Cabrera

La degana els va adreçar unes paraules i va afirmar: “la
toga no és només part de la indumentària, sinó la manifestació de l’esperit de la justícia i obliga a aquells que
la porten a dur una conducta exemplar dins i fora dels
tribunals”. Per això va demanar a l’advocacia jove que
tingui “sempre presents els ideals que avui considerem
com a drets fonamentals, que van reivindicar, en el seu
moment, els grans humanistes de la història i que estan
basats en la cultura del compromís, el respecte, la solidaritat, la independència i l’honestedat”.

Llorenç Caldentey
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Amb la mateixa il·lusió la degana va voler felicitar i alhora
reconèixer el treball i trajectòria de vida professional dels
prop de 40 advocats i advocades que aquest 2020 celebren els 50 anys d’exercici de la professió. “La gratitud
de la Institució cap a vosaltres és infinita” va afirmar la
degana i va afegir: “sense dubte vau elegir dedicar-vos a
la professió més noble del món, l’advocacia, vertebradora del present i futur de la humanitat, que com a pilar fonamental de l’Estat democràtic de Dret ha estat, des de
temps immemorials protagonista en la conquesta de les
llibertats i dels drets fonamentals”. La degana també va
recordar el context polític d’aquesta generació d’homenatjats tot posant de manifest que “el paper de l’advocacia va ser capital en temes d’urgent necessitat com la
unitat de jurisdicció, l’amnistia o la fi de la pena de mort
durant la transició” i també va exposar que havien estat
testimonis de l’última execució amb “garrote vil” de la
ciutat -la de Salvador Puig Antich, condemnat a mort per
un tribunal militar-; un “episodi terrible que es va viure
amb especial preocupació des del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona i que va comptar amb la col·laboració del
degà Francesc de Condomines”.

També va adreçar unes emotives paraules per a l’exvicedegà i advocat civilista Eudald Vendrell.

Eudald Vendrell

“Ells han estat els meus referents, els meus tutors” i
alhora “són els que m’han vist créixer en el compromís
amb el món del Dret i la Justícia”, va dir la degana.
L’ICAB també va homenatjar José Luis Bruna de Quixano
pel seu compromís expressat amb l’advocacia i la societat
a través de l’exercici professional durant els 75 anys de col·
legiació. D’ell es va destacar el fet d’actuar com a “motor
d’un dels despatxos mercantilistes més prestigiosos de
Barcelona, de contribuir a la construcció del Dret Fiscal tal
com el coneixem actualment i de fer aportacions fonamentals per al desenvolupament del Dret Tributari espanyol”.

Entre els homenatjats, la degana va tenir l’honor de lliurar el pin d’or acreditatiu dels 50 anys de col·legiació al
degà emèrit Eugeni Gay Montalvo, a qui “va agrair que li
hagués transmès els valors en què se sustenta l’advocacia: la llibertat, la igualtat, la lleialtat i la humilitat”.

José Luis Bruna de Quixano

Eugeni Gay

Per mantenir viu el llegat dels companys i companyes
que ens han deixat al llarg de l’últim any, en el marc
de la Sessió Solemne es va projectar un vídeo amb el
nom de tots aquests col·legiats i col·legiades. En aquest
moment de record la degana va fer una menció especial
per l’absència d’Encarna Rubio, dona del degà Josep M.
Antràs, i excepcional advocada que va defensar els drets
dels treballadors i treballadores.
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LLIURAMENT DE PREMIS
La tarda del divendres 31 de gener també es van donar
a conèixer els guanyadors dels diferents premis que
convoca l’ICAB. El “Premi Memorial Pedro Martín García”,
destinat a guardonar l’excel·lència d’un article sobre Dret
Processal Penal, es va concedir a la jove advocada Miriam
Company Marsà.

Joaquín García-Romanillos Valverde
va recollir el guardó de Fernando Jáuregui

Voluntariat de Presons de Justícia i Pau. Va recollir el premi
Xavier Badia, coordinador general de l’equip de voluntariat
de presons de ‘Justícia i Pau’ i Nicolau Saiz, coordinador dels
voluntaris de l’equip en els centres penitenciaris de joves.

Miriam Company Marsà

El “Premi Memorial Degà Roda Ventura” -que vol reconèixer els millors treballs que versin sobre col·legis
professionals i professions liberals i que representa un
homenatge permanent de l’advocacia de Barcelona a la
figura del degà Roda i Ventura- es va atorgar, en la modalitat d’article, a l’advocada María Beatriz Goena.
Xavier Badia i Nicolau Saiz,
de l’Equip de Voluntariat de Presons de Justícia i Pau.

Amb el “Premi Felip Portabella” es vol reconèixer als
magistrats i magistrades que han destacat pel seu respecte i consideració cap a l’advocacia. Enguany es va
lliurar a Fernando Jerónimo Valle Esqués, expresident de
la Secció 3a de l’Audiència Provincial de Barcelona qui
malauradament ens va deixar el passat 17 de febrer.
Maria Beatriz Goena

En la modalitat de monografia es va premiar al prestigiós
periodista Fernando Jáuregui per l’obra “Los Abogados que
cambiaron España. Ochenta años de historia de los letrados
y juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019)”. En
el seu nom va recollir el guardó Joaquín García-Romanillos
Valverde, advocat i diputat de les Corts Constituents.
El “Premi Reconciliació” que atorga la Fundació Sant
Raimon de Penyafort per distingir la trajectòria i la promoció
de les diferents cultures del món es va lliurar a l’Equip de

Fernando Jerónimo Valle Esqués
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MEDALLES DE LA CORPORACIÓ
Un altre moment àlgid de la Sessió Solemne és el
lliurament de les medalles del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona als companys i companyes que han
contribuït amb el seu treball a enfortir i enaltir l’advocacia. Es tracta d’un dels màxims reconeixement que
atorga la Institució.

Jordi Pina, vicedegà emèrit

de Madrid (ICAM), i al degà de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Terrassa i es president del Consell de
l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig Ventalló.

Oriol Rusca, degà emèrit

José María Alonso Puig, degà ICAM

Rosa Barberà, vicedegana emèrita

Aquest 2020 es va reconèixer la tasca, trajectòria
personal i professional i la vocació de servei a
la institució i a tots els companys i companyes
al degà emèrit del Col·legi d’Oriol Rusca, i als vicedegans emèrits Rosa Barberà i Jordi Pina.
També es van entregar les medalles de l’ICAB en
homenatge a la seva trajectòria personal, professional i com a reconeixement a la seva intensa
dedicació a l’advocacia Institucional, a José María
Alonso Puig, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats

Ignasi Puig Ventalló, degà Col·legi de Terrassa
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L’ICAB també va premiar amb la medalla de la Corporació a Clàudia Carranza, vocal de la Comissió de Deontologia Professional, i a María Paz Cano, vocal de la
Comissió de Normativa, per la seva trajectòria com a
advocades i en reconeixement a la seva intensa i continuada dedicació al servei del col·legi i de l’advocacia,
especialment com a vocal de la comissió de normativa i
secretària de la secció de dret de consum del Col·legi.

José de Freitas, expresident CCBE

Va rebre també la distinció del Col·legi, José de Freitas, expresident del Consell de Consells de l’Advocacia Europea (CCBE), en reconeixement a la seva
tasca per a la promoció de l’advocacia en l’àmbit
internacional, així com per la seva especial col·laboració amb l’ICAB.

PACTE D’ESTAT DE LA JUSTÍCIA

Clàudia Carranza, vocal de la Comissió de Deontologia Professional

María Paz Cano, vocal de la Comissió de Normativa

En el discurs d’obertura de la Sessió Solemne, la degana
del Col·legi, Mª Eugènia Gay, va destacar “els avenços
als quals ha arribat Europa gràcies als tractats i convenis
que s’han pogut assolir gràcies a la negociació, la tolerància, la concòrdia, i amb la cessió a poc a poc de quotes de
sobirania per crear una societat més rica i que segueixi
els postulats de la Carta Universal dels Drets Humans”
. En aquest sentit, la degana va posar de relleu que “en
un moment en què la societat és cada cop més global,
tecnològica i complexa necessitem imbuir-nos de l’esperit
de la Carta i ser conscients de què si volem tenir un poder
com a continent és millor comptar amb regles comunes
que es converteixin en un model global” i va apel·lar a “la
unió entre tots els representants de l’advocacia internacional per poder preservar la intimitat de les persones,
evitar l’augment de la desigualtat i lluitar contra les noves
formes de delinqüència que aprofitant els entorns digitals
atempten contra els més vulnerables”.
Davant l’inici de la nova legislatura la degana va afirmar
que aquest moment “és una gran oportunitat per dur
a terme una reforma valenta i profunda de l’Adminis-
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tració de Justícia que compti amb tots els operadors
jurídics implicats, que vagi acompanyada dels pressupostos necessaris per suplir tant les carències materials
com humanes existents, i va assenyalar que cal proveir
l’Administració del número suficient de jutges, fiscals,
lletrats i funcionaris per equiparar-la a la resta d’Europa”.
Des de l’ICAB també es va reivindicar com a qüestió
improrrogable “un Pacte d’Estat per la justícia i una
reforma que adapti la planta judicial a la nova realitat del
segle XXI tenint en compte que es tracta d’un servei
públic que ha de respondre als principis d’especialització
i de proximitat a la ciutadania”. També es va reclamar una
Llei d’Impuls de la Mediació que contribueixi a fomentar
la cultura del pacte i la pau social, ja que “si la mediació
és la solució aquesta és converteix en justícia”.

l’equilibri tant ansiat per l’advocacia i les administracions
que permeti harmonitzar tots els interessos per tal de
desenvolupar una societat més justa”.

LA JUSTÍCIA AL SERVEI DE L’AGENDA 2030
La degana també va exposar que “és una prioritat global
treballar per una Justícia sensible i formada en perspectiva
de gènere i per això cal seguir treballant per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides per contribuir a què la Igualtat
sigui una realitat incontestable i per poder lluitar contra la violència de gènere, el tràfic de persones i l’explotació sexuals
dels éssers humans”.
Precisament per assolir una societat més conciliadora, la degana del Col·legi va assenyalar que recentment la Comissió
Mixta -formada per representats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalanahavia renovat el protocol sobre suspensió d’actes judicials
per coincidència d’assenyalaments de l’advocacia per maternitat, paternitat, matrimoni, defunció i altres supòsits.

SUPORT I DEFENSA ALS PROFESSIONALS
DEL TORN D’OFICI
En el marc de la Sessió Solemne la degana també va
parlar del Torn d’Ofici. Va afirmar que “parlar de justícia
gratuïta és parlar d’igualtat d’oportunitats com a essència d’un verdader Estat del benestar, d’acord amb el
mandat previst en l’article 92 de la Constitució”, per això
va expressar el seu respecte i admiració per als advocats
i advocades que “exerceixen la forma més noble de la
professió: els advocats i advocades del Torn d’Ofici”, i va
afegir: “No cessarem en el nostre propòsit d’assegurar
una retribució justa i puntual dels professionals del Torn
d’Ofici, ells porten el dret de defensa fins als més vulnerables en compliment del principi d’igualtat. Aquesta important missió bé mereix que siguem capaços de trobar

La degana també va recordar la Constitució de Cadis de
1812, “com a pedra angular del nostre constitucionalisme”, així com la Constitució espanyola, de la qual va destacar “l’esperit de concòrdia que s’ha mantingut a pesar
dels convulsos canvis socials i polítics que ha experimentat el nostre país”. Per aquest motiu la degana va sentenciar: “Avui més que mai és hora d’apostar per la renúncia a
egoismes excloents i anar més enllà d’identitats assentades en l’àmbit merament nacional i obrir, a través del diàleg i la paraula, una nova finestra a un canvi de polítiques i
consensos capaços de superar l’amenaça de la fragmentació que repercutirà negativament al progrés del país”.
La Sessió Solemne 2019 de l’advocacia barcelonina va
comptar també amb els parlaments de la consellera de
Justícia, Ester Capella, i del ministre de Justícia, Juan
Carlos Campo.
La degana va cloure la Sessió Solemne, que va reunir prop
de 300 assistents a la Sala d’Actes del Palauet Casades.
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SOPAR DE GALA I BALL
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llarg d’aquesta aventura que segueix per continuar
garantint el dret de defensa”.

Finalitzada la Sessió Solemne, es va celebrar el tradicional i esperat sopar de Gala a la seu del l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), situat a Montjuïc.
Per segon any es va fer amb el format de taules rodones
i asseguts per tal d’afavorir el netwoking i la conversa
entre companys de feina i de professió jurídica. Més de
1.300 advocats i advocades van compartir una vetllada
agradable, de manera que podem afirmar que la nit del
31 de gener va ser la nit de l’advocacia de Barcelona.

HOMENATGE PELS 25 ANYS D’EXERCICI
DE LA PROFESSIÓ
En la festivitat de Sant Raimon els protagonistes heu
estat vosaltres, l’advocacia barcelonina. Entre els moments més especials i emotius cal destacar les tres sessions d’homenatge dels 25 anys de col·legiació que es
van realitzar per reconèixer als 638 advocats i advocades
que compliu al 2020 les noces de plata de la corporació.
Aquestes sessions es van celebrar els dies 21, 23 i 27
de gener.
La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, es va adreçar als homenatjats destacant que aquest “és un
dels esdeveniments més importants que us dedica
el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’acte
d’imposició de la toga, que com a eina i símbol de la
nostra professió, se us va imposar ara fa 25 anys”;
Per això la degana va destacar que “l’acte d’avui és un
reconeixement personal del vostre esforç individual,
però també aspira a ser una distinció col·lectiva per
a aquelles persones que han estat al vostre costat al

La degana també va posar en valor la trajectòria professional dels homenatjats i com aquests 25 anys
havien estat el “reflex de la vostra entrega, professionalitat, perseverança, constància i esforç”.
La degana va exposar el context de 1995 –any en
què els homenatjats es van col·legiar-, i que va ser un
moment “transcendental per a la història” arran de
l’entrada en vigor del Tractat de Schengen i va afegir:
“ aquell any, també va ser important per les reformes
que l’Estat espanyol va aprovar; entre les quals cal
destacar el nou codi penal -que es va gestar adaptant
la principal norma de la jurisdicció penal als valors
constitucionals- i el nou Estatut dels treballadors que
va saber respondre a la necessitat d’enfortir la confiança en l’Administració de Justícia, posant a disposició
de la ciutadania un sistema legal per garantir resolucions que, a més, fossin percebudes en la societat com
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a justes”. A nivell Corporatiu la degana va assenyalar la
commemoració dels 700 anys d’Advocacia a Barcelona, fet que va donar peu a la celebració de diferents
actes commemoratius, sota el lideratge del degà
Eugeni Gay, i que van culminar amb la creació de la
Fundació Sant Raimon de Penyafort.

cacia en la prestació d’aquest servei, fent realment
efectiva la tutela judicial prevista en la Constitució, la
qual va ser desenvolupada per la Llei 1/996, de 10 de
gener” va afirmar la degana de l’ICAB, qui va acabar
la seva intervenció recordant les paraules del Degà
-que va imposar la toga als homenatjats pels 25 anys,
Eugeni Gay, pronunciades l’any 1995 en el seu discurs
d’apertura al VI Congrés de l’Advocacia Espanyola, a
La Coruña: “És a nosaltres, els advocats a qui correspon de manera exclusiva la noble labor de defensar
els interessos jurídics dels ciutadans, i ho hem de
fer amb responsabilitat i diligència. És precisament
en Democràcia que el Dret de Defensa es pot exercir
amb dignitat, fem-ho doncs, dignament”.
Enguany es va homenatjar amb motiu dels seus 25
anys de col·legiació a Yvonne Pavía, diputada de la
Junta de Govern de l’ICAB, Rosa Peña, presidenta
de la Comissió de Relacions Internacionals, entre
molts altres companys i companyes.

Yvonne Pavía, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB

LLIURAMENT DE PREMIS DURANT
LES SESSIONS DELS 25 ANYS
Per primer cop amb motiu de la festivitat de Sant
Raimon de Penyafort, l’ICAB va organitzar un concurs
de fotografia a Instagram sota el títol “La mirada de
l’advocacia 50/50”.
Amb aquesta iniciativa la Corporació va voler que els
col·legiats i col·legiades mostressin fotografies que
plasmessin els principis de paritat i igualtat. Els guanyadors d’aquest Concurs es van donar a conèixer en
el marc de l’última sessió d’homenatges dels 25 anys,
celebrada el passat 27 de gener.
Rosa Peña

POSAR EN VALOR L’ADVOCACIA
DEL TORN D’OFICI
En el seu discurs la degana també va indicar com a
elements essencials per a l’advocacia, “el respecte
als companys i la lleialtat als nostres clients, així com
la salvaguarda del secret professional” i va expressar el seu respecte i admiració a tots els advocats i
advocades que exerceixen davant els Tribunals i, molt
especialment, als que estan inscrits en el Torn d’Ofici.
“Som nosaltres, qui històricament, ens hem fet càrrec
de la defensa gratuïta de la ciutadania, especialment
dels més vulnerables, vetllant els Col·legis de l’advo-

Cristina Calvo
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La guanyadora de la primera edició del ‘PhotografICAB20’ va ser Cristina Calvo. El segon premi del ‘PhotografICAB20’ va ser per a Maria Planas i el tercer per a
Paz Valles.

Paz Vallès

També el 27 de gener es va donar el “Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2020”. El jurat va decidir concedir-lo
a Alejandra Teixidó Viñas en reconeixement per la seva
obra: ‘Sistema de minutación en el marco jurisprudencial
del TS sobre costas procesales’

magnífica intervenció en relació al tema: ‘Pare Nöel,
Reis d’Orient, Tió de Nadal’: dret de la competència’.
El concurs va posar de manifest l’alt nivell de tots els i
les participants, entre els quals cal destacar i felicitar a
David Daura per haver quedat finalista.

El “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal” al millor projecte
d’investigació sobre Dret Civil Català va ser per a Sandra
Camacho per l’obra: ‘El Derecho Civil catalán inclusivo: hacia un nuevo modelo de discapacidad mental. La
innovación tecnológica y la solidaridad como sistema de
apoyo del ejercicio de la capacidad natural’.

Sandra Camacho, premiada
Alejandra Teixidó, premiada

Un any més, el Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona
(GAJ) va organitzar amb motiu de la festivitat de Sant
Raimon de Penyafort, el ‘Concurs d’Oratòria Amadeu
Maristany - In Memoriam’, amb l’objectiu de posar a
prova els dots d’oratòria de l’advocacia jove del Col·legi
de Barcelona, tot mesurant el seu sentit de l’humor, imaginació jurídica, enginy, habilitats retòriques i, en general,
la seva formació jurídica. L’advocada Eva Gil va resultar
la guanyadora d’aquesta edició del Concurs per la seva

El “Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret Administratiu”,
destinat a guardonar la millor monografia en aquesta matèria es va atorgar a Juli Ponce Solé, per “La
lucha por el derecho a una buena administración: el
estándar jurídico de diligencia debida y el buen gobierno en las políticas públicas” i a César Cierco Seira,
per la seva obra “Vacunación, libertades individuales y Derecho Público. Ensayo sobre las principales
claves para la regulación de la vacunación pública en
España”.
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MEMORIAL JACQUES HENRY

Cesar Cierco, premiat

El ‘Premi Duran i Bas per a noves promocions’, destinat
a guardonar la realització d’un treball sobre un tema de
Dret Privat ha estat atorgat amb una menció especial a
Pablo Eladio Gallego Villarejo, pel seu projecte d’investigació “Inteligencia artificial y contratación: nuevos paradigmas en la teoría general del contrato”.

L’àmbit internacional va prendre el seu màxim protagonisme els dies 31 de gener i 1 de febrer. En el marc de
la primera jornada es van celebrar les “Trobades de Barcelona-Memorial Jacques Henry” –organitzades conjuntament per l’ICAB i la Fédération des Barreaux d’Europe
(FBE)- i que enguany van tenir com a tema central “La
revolució de la Intel·ligència Artificial en el sector jurídic.
La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, va donar la benvinguda als assistents, molts desl quals eren representats
de l’advocacia europea, i posteriorment va fer un parlament la presidenta de la FBE, Sílvia Gimenez-Salinas.
Trobareu la crònica detallada d’aquest acte en l’apartat
“Entre nosaltres” d’aquest Món Jurídic.

Pablo Eladio Gallego

També es va guardonar amb el Premi ’Duran i Bas per
a Noves Promocions” a Francisco Roberto Ruiz Sánchez, pel seu projecte d’investigació “Aspectos prácticos de la presentación de servicios profesionales en
Europa y justificación de la necesidad de un reglamento europeo sobre sociedades profesionales: el caso de
la abogacía internacional”

Roberto Ruiz Sánchez, premiat

CONVENIS D’AGERMANAMENT
En finalitzar les “Trobades de Barcelona” i com ja és tradició l’ICAB van signar els convenis d’agermanament, que
en aquesta ocasió van ser amb l’Ordine Degli Avvocati di
Roma i amb California Lawyers Association (CLA). L’objectiu
d’aquests acords és promoure els intercanvis professionals i
fomentar el networking entre la comunitat internacional.

Conveni ICAB amb California Lawyers Association
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d’honoraris”, que va moderar el diputat de la Junta de
Govern, Frederic Munné, i va comptar amb la participació de Guillem Soler, magistrat del jutjat de Primera
Instància 1 de Barcelona; Verónica Lluch, lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància 36
de Barcelona i Luis Rojas, cap de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

Conveni ICAB amb l’Ordine Degli Avvocati di Roma

LEGAL BRUNCH
El dissabte 1 de febrer es va realitzar “l’International
Legal Brunch” , es tracta d’un Fòrum Jurídic obert al
que van assistir representants de l’advocacia d’arreu del
món per exposar la seva opinió i experiència sobre un
tema. Enguany es va fer entre tots els i les participants a
aquest fòrum “El retrat de l’advocat del segle XXI”.

NOU RÈCORD D’ASSISTENTS A LES
JORNADES FORMATIVES DE SANT RAIMON
Sant Raimon de Penyafort és també una cita amb
l’aprenentatge. Per aquest motiu, es van programat 34
sessions formatives gratuïtes per a col·legiats i col·legiades que es desenvolupar al llarg de 4 dies, del 28 de
gener fins al dijous 31 de gener. Els primer dos dies es
van realitzar conferències sobre temes d’actualitat de
les diferents àrees del dret, mentre que el dijous 30 i el
divendres 31 de gener es va fer un Monogràfic sobre la
Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) arran dels 20 anys de la
seva publicació. En aquesta nova edició de les jornades
formatives es van registrar 2.791 inscripcions, de les
quals 1.277 van ser registres únics, fet que suposa un
nou rècord d’assistència en relació a edicions anteriors.
Entre les conferències formatives amb més demanda
del dimarts 28 de gener cal destacar la que va abordar
“L’incident de taxació de costes i els criteris orientadors

“Les conformitats en els processos de Família” va ser
un altre dels temes que més interès van despertar
entre l’advocacia. Més de 160 advocats i advocades van
assistir a aquest acte que es va celebrar el dimarts 28
de gener a la 8a planta. En aquesta ocasió la degana del
Col·legi, Mª Eugènia Gay, va presentar els ponents de la
conferència: María José Nuñez, fiscal degana del Servei
de Civil de la Fiscalia Provincial de Barcelona; Mercedes
Caso, jutgessa degana dels jutjats de Barcelona; Carmen
Martín, fiscal coordinadora de família i Isabel Hernando,
delegada de família i magistrada del jutjat de 1a Instància 16 de Barcelona. Va moderar la conferència, Cristina
Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB.

Molt interès també va despertar la conferència titulada
“A quins professionals afecta la inscripció en el Registre
Mercantil (RD 11/18 de 31 d’agost)? Presentació telemàtica de documents al Registre Mercantil” que va ser
presentada pel diputat de la Junta Josep Ma. Balcells i
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que va comptar amb la participació com a ponents de
l’advocat Alejandro Ebrat i de Luis Fernández de Pozo,
registrador del Registre Mercantil 14 de Barcelona.

Més de 200 assistents van seguir el 29 de gener a la 8a
planta la conferència “Actualització en matèries concursal i mercantil”, que va ser presentada per la diputada de
la Junta de Govern, Yvonne Pavía i per Daniel Vázquez,
catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona. El magistrat de la Secció 15a de l’Audiència Provincial
de Barcelona va actuar com a moderador de la taula en
la qual hi van participar com a ponents Bàrbara Còrdoba
Ardao, magistrada de l’Audiència Provincial 13 de Madrid,
i Alberto Mata Saiz, jutge de Jutjat de Primera Instància
8 de Valladolid.

La conferència sobre les “Condicions per a la prosperabilitat del recurs d’apel·lació en l’àmbit de les sentències
dictades pels Jutjats penals” també va tenir molt èxit de
participació entre l’advocacia. El diputat de la Junta Carlos
Echavarri va ser l’encarregat de presentar a José Antonio
Lagares, magistrat de la Secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona, i a María Luz García Bello, l’advocada i
vocal de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la
Justícia de l’ICAB que van participar com a ponents.

Enguany, en el marc de la formació de Sant Raimon de
Penyafort també es van dur a terme dues conferències
amb la participació d’Inkietos, i que van permetre d’una
banda, abordar “La utilitat del Legal Project Management
en l’àmbit del procés civil” de la mà de l’advocat Emilio
Gude i de la professora d’ESADE, Eugenia Navarro; i de
l’altra “L’impacte de les noves tecnologies en l’àmbit judicial” amb les advocades Mercedes Carmona i Eva Bruch.
En el marc de la festivitat del patró de l’advocacia es va
dur a terme el Monogràfic sobre la LEC a través de la
realització de diferents taules rodones, entre els quals cal
destacar la conferència ‘Propostes de l’Advocacia Institucional: Millores tècniques després de 20 anys de publicació
LEC’ en la qual hi van participar com a ponents degans de
diferents col·legis de l’advocacia: Fernando Candela, degà
del Col·legi d’Advocats d’Alacant; Eva Maria Ribó, degana
del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat; Albino
Escribano, degà del Col·legi d’Advocats d’Albacete; Margarita Cerro, degana del Col·legi d’Advocats de Talavera de la
Reina; Francisco Javier Lara, degà del Col·legi d’Advocats
de Màlaga; Emilio Vega Ruiz, degà del Col·legi d’Advocats
de Guadalajara; Juan Antonio Rodríguez, degà del Col·legi
de l’Advocacia de Santa Cruz de la Palma i Javier García Pascual, degà emèrit del Col·legi d’Advocats d’Àlaba.
Aquesta conferència va ser moderada per la degana de
l’ICAB, Mª Eugènia Gay Rosell, i el degà del Col·legi d’Advocats de Burgos, Guillermo Plaza.

Món Jurídic · #327 · Febrer/Març 2020

38 Festivitat de Sant Raimon - SRP20

Per cloure aquest monogràfic es va celebrar una taula
de debat jurisdiccional sobre les propostes de millora
d’aquesta llei, on hi van assistir ponents de la judicatura
de totes les instàncies judicials: Juan Antonio Xiol, magistrat del Tribunal Constitucional, M.ª de los Ángeles Parra,
magistrada de la Sala 1a del Civil del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Ma. Eugènia Alegret, magistrada
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Ma. Àngels Gomis, magistrada de la Secció 13a de l’Audiència provincial de Barcelona i Roberto
Gomis, magistrat del jutjat de Primera Instància 30 de
Barcelona. La taula va ser moderada pel degà del Col·legi
d’Advocats de Granada, Leandro Cabrera Mercado.

Pàdel
Un any mes el torneig de pàdel al Club Mèlich de Sant
Just Desvern va fer que els participants ho donessin tot
a la pista, posant de manifest que l’advocacia també
aposta pels hàbits saludables.

DivertICAB

ACTIVITATS CULTURALS,
ESPORTIVES I LÚDIQUES
Parlar del Sant Raimon de Penyafort a l’ICAB també és
sinònim de solidaritat i d’activitats lúdiques i culturals.

Teatre

El dissabte 25 de gener nens i nenes d’edats diverses,
acompanyats pels seus pares es van reunir a la Sala d’Actes de l’ICAB per assistir a l’espectacle del Diverticab, la
festa infantil que organitza el Col·legi amb motiu de Sant
Raimon de Penyafort. Després de ser sorpresos pels
diferents trucs de màgia i de poder participar en el taller
infantil de tatuatges i pintura de cares, grans i petits van
poder gaudir d’una xocolatada al Pati de Columnes!
De forma prèvia a l’espectacle infantil, la biblioteca va
oferir una visita guiada als nens i nenes per tal de donar-los a conèixer un dels espais més emblemàtics de la
seu col·legial.

El Grup de Teatre de l’ICAB va posar en escena moments emblemàtics de la història del cinema gràcies a
la magnífica adaptació de l’obra “Palomitas”, que per un
dia, el divendres 17 de gener, va passar “del cinema” a
l’escenari de sala d’actes del Col·legi. Els assistents van
poder gaudir d’una bona estona que va estar plena de
nostàlgia, humor, tensió, música i molta diversió. Enhorabona al grup de Teatre per l’extraordinària feina feta!

Mercat Solidari
La solidaritat va prendre el protagonisme el dia 27 de
febrer amb motiu de la celebració del Mercat Solidari. De 17 a 21h el Centre de formació es van omplir de
paradetes de diferents ONG que van posar a la venda
marxandatge i van donar a conèixer les seves línies d’actuació i els projectes en què estan treballant. Entre les
organitzacions cal destacar la participació de la Fundació
Degà Ignasi de Gispert.
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Concert de la Coral
La Coral de l’ICAB va registrar un nou èxit de públic al
concert que va realitzar a la Sala d’Actes del Col·legi amb
motiu de Sant Raimon de Penyafort 2020. Un cop més,
la Coral va oferir un excel·lent repertori musical ampli i
modern acompanyat d’excepcionals veus.

Partits amistosos de futbol
El partit de futbol amistós femení de Sant Raimon va ser
de nou un èxit de convocatòria i es va desenvolupar en
un ambient d’amistat, esforç i respecte entre rivals. Amb
aquesta iniciativa, que es realitza per segon cop, l’ICAB,
aposta fermament per donar visibilitat a la la dona en
tots els àmbits, també en l’esportiu.
Després de la bona recepció rebuda per part de les col·
legiades podem dir que es consolida aquesta activitat
esportiva dins la festivitat de Sant Raimon.

IN MEMORIAM
Per recordar el llegat dels advocats i advocades difunts
el passat any 2019 i dedicar-los un especial homenatge, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va celebrar
el passat 30 de gener una cerimònia civil al Pati de
Columnes del Palauet Casades i el dia 1 de febrer una
cerimònia religiosa a la parròquia de Sant Raimon de
Penyafort.

Quadrangular
L’equip de l’ICAB va ser el segon classificat en el quadrangular de futbol de Sant Raimon de Penyafort, que es
va disputar contra periodistes, jutges i mossos d’esquadra a la ciutat Esportiva del FC Barcelona. L’equip de
periodistes va guanyar el torneig, el tercer lloc va ser per
als Mossos d’Esquadra i el quart per a l’equip de jutges.

La rivalitat es va deixar en el terreny de joc, ja que per la
tarda es van fer a l’ICAB el lliurament de copes i medalles als i les participants.

SOPAR DEL GAJ, VISITA A LA SAGRADA
FAMÍLIA I ACTIVITATS A LA DELEGACIÓ
D’IGUALADA
El passat 2 de febrer advocats i advocades de l’ICAB
van poder gaudir d’una visita guiada privada a la Sagrada Família. La delegació d’Igualada també va organitzar
diferents actes per celebrar la festivitat del patró de
l’advocacia. Trobareu les fotos d’aquests actes a la secció “Un cop d’ull”. El Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona, a més del Concurs d’Oratòria va realitzar un sopar
de networking amb advocats i advocades de col·legis
d’Advocats d’Europa que va tenir lloc el dissabte 2 de
febrer. Aquest acte va cloure les activitats commemoratius de la festivitat d’enguany. Han estat 18 dies farcits
d’activitats d’índole molt diferent, però amb un important denominador en comú: la gran participació dels
advocats i advocades de l’ICAB, perquè sou l’ànima
d’aquesta festivitat. Per aquest motiu us volem donar
les gràcies per fer que el Sant Raimon de Penyafort
2020 hagi estat un any més un èxit col·lectiu.

EL COL·LEGI ES MOU
NOU PROTOCOL DE
SUSPENSIÓ D’ACTES
JUDICIALS
La Comissió Mixta, formada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, va aprovar
un nou protocol de criteris orientadors sobre suspensió
d’actes judicials. El nou protocol aprovat, a més de la
suspensió dels judicis per casos de maternitat o paternitat, preveu també la suspensió dels assenyalaments
per tractaments de fertilitat que requereixin d’una intervenció clínica o d’un període de repòs, amb prescripció facultativa, per coincidència amb la celebració del
matrimoni o la constitució com a parella de fet i també
en cas de defunció o de celebració del funeral d’una
persona lligada en línia directa o colateral per consanguinitat o afinitat fins al segon grau.
Quan l’advocat o advocada estigui de guàrdia del torn
d’ofici, això podrà motivar que no se li assenyalin actes
processals per al període de guàrdia, o que es suspenguin els actes processals que s’assenyalin després
d’haver-se assignat aquest servei de guàrdia.
En els casos en què s’hagués produït una suspensió,
l’òrgan judicial, per evitar una ulterior suspensió, procurarà comptar amb l’acord dels advocats i advocades
per efectuar el nou assenyalament. En cas de pluralitat de parts, intervindrà el Col·legi corresponent per
tal de trobar una nova data d’assenyalament que serà
consensuada entre tots els advocats i/o advocades
intervinents.

Tant els Tribunals com els professionals que intervenen
en els processos judicials procuraran aplicar els presents criteris orientatius amb flexibilitat, per tal d’aconseguir disminuir el nombre de suspensions i minimitzar
els trastorns que ocasionen.
Aquest nou protocol, aprovat amb l’Informe favorable
del Consejo General del Poder Judicial, actualitza el
Protocol inicial, signat l’any 2007, i és la culminació de
mesos de treball al respecte i permet recollir de forma
més adient les situacions de suspensió d’actes judicials
que ho requereixen, adaptant-les a les circumstàncies
actuals.

EL CENTRE ADR GESTIONA
PROP DE 1.000 EXPEDIENTS EN
EL PRIMER ANY DE VIDA
Amb motiu del ‘Dia Europeu de la Mediació’, que es
commemora cada 21 de gener, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va fer balanç de la posada en marxa
del Centre de Resolució Alternativa de Conflictes
(ADR), que va ser inaugurat fa un any amb l’objectiu de
donar resposta al compromís de la Corporació -liderat per la degana Mª Eugènia Gay- de promocionar els
sistemes alternatius de conflictes entre la ciutadania
i l’advocacia, de treballar per instaurar la cultura del
pacte i per assolir que l’ordenament jurídic incorpori els
continguts de les recomanacions del Consell d’Europa
i les resolucions del Parlament Europeu que comminen
als Estats membres a incorporar en els seus respectius
ordenaments jurídics el foment i la pràctica dels ADR.
Des de la inauguració del Centre ADR de l’ICAB s’han
tramitat al voltant de 1.000 expedients de mediació,
dels quals 832 van ser mediacions públiques (derivades
de l’Administració), 106 mediacions privades i 42 derivacions intrajudicials.
Arran de la inauguració del Centre ADR s’han aconseguit millores en paràmetres de confidencialitat i de
confort per als professionals i usuaris que s’han traduït
en un increment d’ús de les sales d’un 67,4% respecte
l’any 2018.

APOSTA PER LA MEDIACIÓ
Pel que fa a la promoció i impuls dels ADR entre els professionals de l’advocacia cal fer constar que actualment
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el Registre de Mediadors i Mediadores té 702 professionals inscrits, de manera que es van tramitar durant el
2019, 17 noves altes, el que representa un increment del
2,45% respecte l’any 2018.
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d’excel·lència i activitats formatives en horaris que
afavoreixen la conciliació.

FORMACIÓ I APORTACIONS
A LES REFORMES NORMATIVES
A través del treball conjunt del Centre ADR i de la
Comissió de d’Advocats i Advocades Mediadores del
Col·legi, l’ICAB va participar en el tràmit de presentació
d’esmenes a dues importants reformes legislatives en
matèria de mediació com són l’Avantprojecte de Llei
d’Impuls de la Mediació a nivell estatal i l’Avantprojecte
de Llei de la Modificació del Llibre Segon del Codi Civil
de Catalunya, en relació a l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa.
La posada en marxa del Centre ADR també ha servit
per afavorir la capitalitat de Barcelona com a centre
de prestigi en mediació i arbitratge, liderant la pràctica
dels ADR a nivell domèstic i internacional. En aquest
sentit, cal assenyalar que el Centre ADR del Col·legi va
organitzat les ‘I Jornades Europees de Mediació’ (JEM
2020) els dies 22 i 23 de gener. Trobareu també en
aquest Món Jurídic la crònica d’aquestes jornades.

L’ICAB, UNA INSTITUCIÓ
DE REFERÈNCIA I A
L’AVANTGUARDA DE
LES INNOVACIONS
TECNOLÒGIQUES
Segons un estudi realitzat per conèixer el grau de satisfacció dels col·legiats i col·legiades de Barcelona sobre
la Corporació i els seus serveis, les persones enquestades han considerat que el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona és una institució de referència, a l’avantguarda de les innovacions tecnològiques i amb un tracte
proper.
Entre els serveis més ben valorats pels col·legiats i
col·legiades cal destacar el servei de la sala de togues,
amb una puntuació d’un 8,1, seguit del correu electrònic, amb un valoració de 7,6 i les guies professionals,
amb una qualificació d’un 7,5. Les persones enquestades també destaquen que l’ICAB ofereix serveis

DAVID GABARRÓ, NOU
DIRECTOR D’ALTER MUTUA
La Junta Directiva d'Alter Mutua ha nomenat a David Gabarró com a nou director general. Substitueix a Josep-Fermí Pinyol qui, després de dirigir l'entitat durant 37 anys,
assumeix el càrrec d'assessor de la Junta Directiva.

En els últims 5 anys, Gabarró ha ocupant el càrrec de
director general adjunt i compta amb més de 15 anys
d'experiència en càrrecs directius de diferents institucions de l'advocacia.
"La seva missió es centrarà en executar el Pla estratègic
aprovat per la Junta Directiva, mantenir la solvència de
l'entitat i la qualitat del servei a l'mutualista, i continuar
amb el procés de transformació digital en què està immersa l'entitat", segons ha informat Alter Mutua.
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LES DONES DISCRIMINADES
PER RAÓ DE GÈNERE A L'ÀMBIT
LABORAL
Menysteniment de la feina de les dones, mirada sexualitzada, assetjament i grans dificultats per conciliar vida
personal i laboral són algunes de les principals conclusions
que es recullen en l'estudi sociològic 'Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur', un
treball impulsat per la Comissió de Dones i Igualtat de La
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya que
es va presentar el passat 11 de febrer en el marc d’un acte
celebrat a la seu Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
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de lideratge i utilitzar un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, fins i tot canviant la denominació dels Col·legis
si és necessari. També es va recomanar vetllar pels usos
socials del temps de manera que tant els horaris, la formació
continuada i altres activitats facilitin la vida personal i familiar,
aplicar protocols per actuar davant de discriminacions de
gènere i oferir espais d’atenció psicosocial per a dones víctimes d’assetjament i altres tipus de violències.

PROPERS ESDEVENIMENTS

III CONGRÉS DE CONSUM
DE L’ADVOCACIA
El 19 i 20 de març teniu una cita imprescindible per
conèixer les darreres novetats legislatives i jurisprudencials que afecten la protecció dels drets dels consumidors i consumidores. En aquesta ocasió el III Congrés
de Consum es farà a la seu del Col·legi d’Advocats de
Madrid i al llarg de dues jornades s'abordaran qüestions
que afecten els productes financers, l'habitatge, els serveis sanitaris i la Segona oportunitat, entre altres temes.
Reserva la teva plaça a www.icab.cat

En l’acte de presentació hi van participar Mª Eugènia Gay,
presidenta de la Intercol·legial i degana de l’ICAB, Núria
Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de la
Intercol·legial; Anna Parés, sociòloga i coordinadora de l’estudi; Mireia Mata, directora General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
L'informe copsa la percepció general de què s'infravalora la
feina de les dones i que es qüestionen les seves opinions,
reflecteix la segregació horitzontal, que es fa palesa en les
condicions desiguals de dones i homes tot i tenir la mateixa categoria laboral, fet que es constata en l’escletxa salarial -que és del 23,4% segons les darreres dades de l'INE- i
també en la segregació horitzontal arran de l’existència
del “sostre de vidre”. Una altra de les problemàtiques que
s’apunten és el que fet que s’atribueix especialment a les
dones les tasques de cura de la família.
En l'apartat de propostes per avançar cap a l'equitat de gènere, La Intercol·legial va instar –en el transcurs de l’acte de
presentació de l’estudi- a adoptar la perspectiva de gènere
en les activitats dels Col·legis professionals, implementar
un sistema de quotes per assegurar la paritat en els càrrecs

III CONGRÉS DEL TORN D’OFICI
Davant l’èxit dels anteriors congressos sobre el Torn
d’Ofici, el 26 i 27 de març se celebrarà la tercera edició
d’aquest Congrés. Si esteu adscrits o adscrites al Torn
d’Ofici, reserveu la vostra plaça per participar-hi!
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VII CONGRÉS ARANZADI
CONCURSAL DE
CATALUNYA 2020
El VII Congrés Aranzadi Concursal és una trobada imprescindible entre professionals, basat en la pràctica
i el debat, destinat a l’actualització continua dels coneixements necessaris en l’àmbit del Dret Concursal.
Aquesta edició comptarà amb la presència de prestigiosos magistrats i magistrades dels jutjats Mercantils
de Barcelona, Tarragona, Madrid i Oviedo, així com
censors de comptes, economistes i auditors.
Us esperem els dies 26 i 17 de març a l’ICAB!
Trobareu tota la informació del Congrés a:
https://www.thomsonreuters.es/

FIRA DE L’OCUPACIÓ ICAB
El 2 d’abril
el Centre de
Formació i
el Pati de
Columnes
del Col·legi
seran l’escenari de la 5a
Fira de l’Ocupació ICAB,
un espai
de trobada
entre futurs
professionals del dret, advocats i advocades i els despatxos professionals.

II CONGRÉS DE COMPLIANCE
I FIRA EUROPEA DE LA
TECNOLOGIA APLICADA
AL COMPLIANCE
Els pròxims 7 i 8 de maig de 2020, les instal·lacions
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona acolliran
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el II Congrés de Compliance de Barcelona i la Fira
Europea de la Tecnologia Aplicada al Compliance, un
esdeveniment coorganitzat per l’ICAB i l‘Associació
Espanyola de Compliance (ASCOM).
El Congrés es concep com un esdeveniment multiespai orientat a diferents perfils professionals,
on hi ha una oferta d’interès tant cap als advocats
i advocades de l’ICAB que vulguin fer una aproximació ampla al concepte de Compliance a les
organitzacions, com els més exigents Compliance
Officers que busquin les últimes novetats per a
l’acompliment de les seves funcions. Feu un forat
a la vostra agenda!
Al mes de maig està prevista la celebració del III
Congrés de Dret Immobiliari (14 de maig), el X
Congrés d’Institucions Arbitrals ( 21 de maig),
i el XXVII Congrés de Responsabilitat Civil i
Asseurances (28 i 29 de maig). Al web de l’ICAB
trobareu més información sobre aquests
esdeveniments. Reserveu-vos les dates!

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: Vicente del Rio
Fuster.

FE D'ERRATES
En l’article publicat a la revista núm. 326 de Món
Jurídic i titulat “La indemnització per presó preventiva” de l’autor Francisco Fernández Perales, en la
pàgina 62 on diu “en els supòsits que no calgués
aplicar l’article 294 LOPJ”, enlloc de "calgués"
hauria d’haver-se escrit "supòsits en què no es
pogués aplicar", ja que precisament,es tracta de
què en els casos en què no es pot aplicar l’article
294 LOPJ, s’ha d’aconseguir la declaració prèvia
d’error judicial.
En el quart i cinquè paràgraf de la pàgina 62 quan
parla de “casos d’inexistència objectiva” enlloc de
"suposats", hauria d’haver-se publicat en ambdós
casos "supòsits".

VOLUNTARIS ICAB

QUÈ PODEM
FER PER A TU?
Podem oferir companyia i gestions a l’advocacia quan ho
necessiti.
Oferim suport a les famílies dels companys i companyes
pel tancament o traspàs del seu despatx professional per
raó d’incapacitat o de defunció.
Recolzament als companys i companyes que no puguin
atendre temporalment el seu despatx a causa d’un
accident, malaltia o operació.
En qualsevol dels dos casos anteriors, el voluntariat
ICAB treballa pro-bono, és a dir, amb la renúncia dels
seus honoraris professionals.
Si et trobes en una situació similar a les indicades, o
coneixes algun company o companya que ho estigui,
vine a prendre un cafè amb un voluntari o voluntària.
T’escoltarem.

QUINS COMPROMISOS ADQUIREIX EL VOLUNTARIAT?
Confidencialitat absoluta
Treball pro-bono

NECESSITES AJUDA?
La solució està al 936011252, el telèfon de contacte dels Voluntaris ICAB.
Si necessites acompanyament, si vols vèncer la soledat...
Darrera tots els problemes hi ha una solució possible.
Venç la por i contacta amb els Voluntaris ICAB,
perquè un advocat o advocada com tu t’ajudarà
a resoldre aquesta situació que et neguiteja.
No estàs sol. No estàs sola. Truca als Voluntaris ICAB!
NECESSITES AJUDA?
SOM COMPANYS,
SEMPRE A PROP TEU

VOLUNTARIAT ICAB, DE L’ADVOCACIA PER A L’ADVOCACIA

936 011 252 ext. 5050
voluntaris@icab.cat

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

FUNDACIÓN
ANA BELLA,
EDUCACIÓ
DIGITAL
PER A LA
PREVENCIÓ
DE LA
VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
El nostre país disposa d’una de les legislacions més
completes del món en la lluita contra la violència de
gènere. Hi ha més de dues-centes mesures per protegir
a les víctimes. No obstant això, encara hi ha homes que
assassinen les seves parelles: més de mig centenar el
passat 2019. La Fundació Ana Bella i Homuork han unit
forces per crear el curs en línia de conscienciació ‘Prevenció de la violència de gènere’.
Però anem enrere. A principis de la dècada del 2000, Ana
Bella va entrar a les cases de milions de famílies a través
de la televisió. Durant 11 anys aquesta sevillana havia
suportat els mals tractes físics i psicològics de qui va ser
el seu marit. Va compartir el seu testimoni positiu com a
supervivent del maltractament davant les càmeres.

El seu missatge va ser tan potent, la seva història tan
inspiradora, que poc després va crear la Fundación Ana
Bella, un organització sense ànim de lucre que cada any
ajuda a més de 1.200 dones maltractades a què trenquin
el seu silenci. També ofereix nombroses formacions preventives en centres educatius, associacions, empreses i
diferents fòrums.
Va ser en una d’elles on va coincidir amb l’Alexandra
Maratchi, CEO de ‘Homuork’, un companyia barcelonina
que realitza cursos online per a empreses amb el propòsit de promoure la transformació social i digital. Aviat van
comprovar que, combinant els coneixements de la Fundació i la formació digital podríem instruir amb facilitat a
milers de persones.

L’HORA DELS AGENTS DE CANVI
Les xifres són aclaparadores, només el 27% de les víctimes s’atreveixen a denunciar, del que es dedueix que
en el nostre país més d’un milió i mig de dones segueixen sent invisibles. Per revertir aquesta situació, des de
la Fundación Ana Bella consideren fonamental una figura
que tots podem exercir amb la formació adequada: la
dels agents de canvi.
“Les empreses tenen un paper fonamental, són el lloc
on les víctimes passen bona part del dia. Per això poden
formar els seus treballadors i treballadores perquè actuïn
com a agents de canvi “, assenyala Ana Bella, qui considera que aquest tipus de formacions tenen un alt impacte per accelerar el necessari canvi social.
El curs desenvolupat incideix precisament en això; donar
a conèixer què és la violència, les formes d’exercir-la, els
senyals d’alarma, pautes per comunicar que una companya està sent maltractada i com trencar el silenci. “Vam
aconseguir que siguin agents de canvi davant el maltractament. No li podem demanar que reaccioni només la
víctima, sinó que tota la societat ha de treballar cap a la
igualtat”, sosté Ana Bella.

Llibertat

significa escollir el teu propi camí
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“Si Europa vol sobreviure
com a continent ha d’estar a
l’avantguarda de l’espai digital”
Text: Roser Ripoll Fotografia: Albert Muñoz

VIVIANE REDING, EXVICEPRESIDENTA DE JUSTÍCIA
I DRETS HUMANS DE LA COMISSIÓ EUROPEA
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Creu que Europa està apostant eficaçment pel
desenvolupament i la innovació tecnològica com a
motor de canvi i impuls per a la nostra societat?
−Necessitem més inversions
Som a l’inici de l’estratègia digital. No tenim prou
inversions financeres i capital de risc. Per tant, ens arrisquem a perdre la nostra inventiva i el nostre talent.
Si volem sobreviure com a continent hem de ser a
l’avantguarda de l’espai digital: aquesta serà la missió
política durant els pròxims anys.
−Necessitem un mercat digital obert de veritat,
menys barreres nacionals
El GDPR era el model de com hauríem d’actuar d’ara
endavant: un continent, una llei, una supressió de
barreres, i llibertat d’acció. Si no anem de pressa,
tindrem encara més problemes quan la intel·ligència
artificial (IA) s’imposi.
Quin paper té o pot tenir la intel·ligència artificial
en el sector jurídic?
Les professions jurídiques estan sent transformades
per la intel·ligència artificial (IA) en molts aspectes.
Potencia allò que els humans poden fer i els allibera
per assumir tasques de nivell superior com aconsellar
clients, negociar acords i comparèixer davant el tribunal. No substituirà els humans sinó que els ajudarà en
diferents tasques. En investigació judicial, el software
impulsat per la IA millora l’eficiència de l’anàlisi de
documents, pot revisar documents i marcar-los com
a relacionats amb un cas particular amb gran eficiència. La IA pot ajudar a revisar documents i contractes.
La IA és capaç d’analitzar dades, de predir resultats
jurídics millor que els humans. Això pot ajudar l’assessorament jurídic quan els seus clients els preguntin:
“Quines possibilitats tenim de guanyar si anem a judici?” o “He d’arribar a un acord?”. Els advocats podran
respondre millor aquesta mena de preguntes amb
l’ajuda de la IA.
La societat ha perdut la por al comerç electrònic:
estan prou protegits els drets dels consumidors?
La confiança dels consumidors en els empresaris
genera demanda i creixement. Això exigeix un nivell
alt de protecció del consumidor, protecció de dades,
normes de seguretat. La confiança dels ciutadans en
els actors polítics és igualment crucial. Exigeix una
legislació d’avantguarda.
El Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)
és un pas important per crear confiança. Però a més
d’això caldran normes suplementàries, específiques
per al comerç electrònic.
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Com hauria de combatre Europa l’augment dels
delictes cibernètics?
Per descomptat, la seguretat cibernètica és un autèntic repte i planteja problemes que cal afrontar i resoldre. Serà indispensable tenir una valoració de riscos
coordinada, funcionar segons normes comunes i amb
un mecanisme de supervisió sòlid, treballar amb diversos proveïdors per tal d’evitar la dependència d’un
sol venedor, reduir riscos en xarxes sensibles, fomentar el software de codi obert. Eficiència i seguretat
han d’anar juntes. La seguretat informàtica no és mai
absoluta. Però construir xarxes fortes, utilitzar equipament comprovable i compartir experiències seria la
millor resposta als pirates informàtics i als guerrers
comercials.
La protecció de dades ha estat una de les principals qüestions que ha abordat la UE. Quina valoració faria dels quasi dos anys des de l’entrada en
vigor del RGPD?
−La UE va prendre la iniciativa
El GDPR estava llest per a la seva aplicació el 2018.
Des d’aleshores, s’han completat moltes causes judicials, s’han imposat moltes multes, es continuen examinant nombrosos detalls. Els efectes extraterritorials
de les normes i els principis estan encara amenaçats,
amb l’oposició de societats internacionals i règims
de vigilància estrangers. Malgrat aquestes oposicions
contínues, la Comissió va “exportar” les normes del
GDPR convertint-les en un element obligatori dels
seus acords de comerç. Els principis del reglament
han estat adoptats en diverses jurisdiccions fora de la
UE. De mica en mica, el GDPR està esdevenint una
referència mundial.
Sobre els drets fonamentals de l’individu, Europa ha
pres la iniciativa arreu del món.
En aquesta línia de protecció dels drets de les
persones, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
ha promogut l’elaboració de la ‘Carta de Barcelona pels drets dels ciutadans en l’era digital’, que
inclou en un sol document els principals drets que
s’han de preservar per tal de permetre el progrés
que la tecnologia implica però sense oblidar la
protecció dels drets dels ciutadans i l’ètica en
l’execució d’aquests avenços. Com valora aquest
projecte?
La revolució tecnològica té un impacte i un abast
global. Potser els sistemes jurídics actuals no aporten
respostes suficients. És important tenir un marc que
respecti els drets humans fonamentals i els principis democràtics. Sens dubte es necessita una nova
generació de drets personals, que abordi i se centri
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En comparació amb altres continents, la igualtat avança. Però encara hi ha molt camí per recórrer…
Europa ha fet progressos considerables a portar
més dones al món del treball, però hi ha un dèficit
notable: la manca de dones en llocs de responsabilitat. Què es pot fer des d’Europa perquè les dones
“trenquin el sostre de vidre”? Són necessàries les
quotes?
Encara som molt lluny de la igualtat. Quan era comissària, vaig presentar una ordre que demanava la
igualtat entre homes i dones en els consells d’administració d’empreses que cotitzaven en borsa. Això
havia d’obrir una porta... i enviar un senyal.

en aquesta realitat digital, per tal que l’ésser humà i
els seus drets fonamentals en constitueixin el nucli.
Aquesta demanda és compartida per molts sectors socials. I en aquest sentit la vostra Carta és una important contribució al debat.
Moltes vegades es diu que les institucions europees encara són molt desconegudes per a la ciutadania. Com es pot ajudar a implicar els ciutadans en
el debat d’Europa?
Arreu de la UE s’organitzaran conferències sobre el
futur d’Europa. Crear diàlegs i implicar els ciutadans
en el procés de presa de decisions, donar-los veu
directa, forma part de la solució. Això reforçarà la legitimitat democràtica de la Unió i potenciarà la democràcia representativa.
Què significarà la sortida del Regne Unit en la
construcció de la Unió Europea?
Gràcies al Brexit, els europeus entenen millor que la
Unió Europea és valuosa. Les opinions positives han
pujat en les enquestes. Els ciutadans europeus entenen per què necessitem una Europa forta, en la qual
vivim junts, romanem units i defensem els interessos
del nostre continent en un món globalitzat.
Vostè va estudiar humanitats a la Universitat de
París, i posteriorment es va especialitzar en Periodisme i va treballar com a tal. Com i per què va
escollir la política?
Volia posar projectes en pràctica. Com a periodista
podia parlar, mentre que en política podia fer.
Quin paper tenen les dones a Europa? És Europa
igualitària?

Volia que les dones entenguessin que poden arribar a
dalt. Quan les noies només veuen homes amb vestits
grisos ocupant els consells directius, dubten amb raó
de la seva capacitat per pujar en l’escalafó. Les meves
propostes van provocar una discussió enorme, i això
era exactament el que volia. La societat civil es va
despertar, i dones advocades i periodistes van formar
grups de pressió. Es van adonar que, a menys que donessin suport a aquestes idees, no podria reeixir cap
acció. Crec que és important que la societat civil actuï,
sobretot en temes com aquest.
S’ha millorat molt, però encara necessitem una empenta en alguns països. Si es vol que una dona treballadora tingui una carrera i una família —cosa que ja
és possible per a un pare, però no sempre per a una
mare—, cal donar-li un cop de mà.
Com a societat, invertim enormement en l’educació
i el coneixement de les noies i les dones. Acumulem
aquesta força... i després la desaprofitem. No utilitzar-la és absolutament contraproduent.
Personalment no crec en les quotes, però són un
instrument eficaç. Per tant, no m’agraden les quotes,
però m’agrada el que fan!
Quina relació té amb el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona?
Amistats, xarxes, inspiració: no podria ser millor…
Quina Europa li agradaria deixar a les generacions
futures?
Un continent conscient, que romangui obert al mateix
temps que conserva la seva sobirania. Un continent
bonic i saludable, on la diversitat cultural i ecològica
sigui apreciada. Un continent que comparteixi amb el
món la importància de les normes de dret.

CARLOS VIADER
Titular del Juzgado de lo Penal 1 de Melilla

CARA
ABÚS SEXUAL VERSUS AGRESSIÓ SEXUAL

La sentència sobre “La Manada” de Pamplona va
obrir una alarma social sobre la qualificació i definició
dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
Abordem aquestes qüestions amb el jutge del Penal 1 de

Si acabem amb la distinció entre abús i agressió. Equiparem la pena?
CV: Evidentemente no. No todos los supuestos son iguales
y, al igual que ocurre con la regulación actual, la nueva tipificación habría de prever diferentes supuestos, de diferente gravedad, que conlleven una previsión penológica en
consecuencia. Equiparar la pena por arriba para todos los
tipos penales desembocaría en desbaratar la sistemática del
Código Penal (a la hora de modificar la pena de un delito no
se deben perder de vista las penas que llevan aparejadas
otros delitos de gravedad similar); y en incentivar al delincuente a que cometa el delito más grave, al saber que la
pena será la misma cometa la conducta más execrable o una
menos grave. En este sentido, el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el
Convenido de Estambul, dispone en su artículo 45 que los
Estados signatarios adoptarán las medidas legislativas necesarias para que los delitos previstos en dicho Convenio
sean castigados con sanciones proporcionales y disuasivas
según su gravedad.
CDA: Des de la nostra perspectiva, tant el concepte “d’abús”
com el “d’agressió” comporten violència, perquè l’afectació
de la llibertat sexual aliena no consentida, entenem que sempre i en qualsevol cas suposa una conducta agressiva o intimidatòria. En conseqüència, considerem errònies les distincions
de la redacció actual del Codi Penal, basades en la concurrència o no de violència, així com el criteri sobre el qual es basa la
diferenciació dels diferents tipus penals.
No obstant això, valorem que, lògicament, no tot atac a la llibertat sexual d’una altra persona és igualment ofensiu, i que
en tot cas, com el mateix Conveni d’Istanbul estableix, sí que
és precisa la diferenciació entre les diferents formes d’atacs,
graduant les penes amb proporcionalitat, d’acord amb la gravetat de les diferents conductes.

CARA
Melilla, Carlos Viader, i la Comissió de Dones Advocades
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ja que com a dones
juristes volem donar a conèixer el posicionament unànime
de la Comissió sobre aquesta matèria.

Acabaríem amb el problema generat en la societat en
relació a l’agressió i l’abús si s’estableix un grau intermedi que castigui al que provoca aquesta inconsciència per
abusar?
CV: Creo que ese supuesto por el que pregunta, previsto
actualmente en el artículo 181.2 del Código Penal, es el que
cuenta con una tipificación más deficiente. En cualquier otro
delito, como el homicidio, o en las lesiones, si el delincuente droga a la persona para matarla o lesionarla, el delito no
es menos grave, sino más, al concurrir la alevosía, ya que el
ofensor emplea medios que tienen por objeto asegurar el
éxito del delito, sin el riesgo que para su persona puede proceder de la defensa de la víctima. No tiene sentido que, en
el caso del atentado contra la libertad sexual, la conducta de
drogar previamente a la víctima esté tipificada como abuso
(es decir, como menos grave) en lugar de como agresión.
Por eso, no soy partidario del punto intermedio, sino, por el
contrario, de incluir esa circunscrita como una agravante específica de la agresión sexual, como las demás previstas en
el vigente artículo 180.
CDA: La prevalença de la inferior o nul·la capacitat de defensa
de la víctima per part de l’autor, en efecte, pot constituir una
circumstància agreujant de la conducta d’aquest. De fet, el
propi article 180.3 en la seva redacció actual així ho indica, en
referir-se a la vulnerabilitat de la víctima no sols per la seva
edat, malaltia, o discapacitat, sinó també per la seva “situació”.
D’altra banda, l’expressa provocació de l’autor d’aquest estat
d’impossibilitat (total o parcial) d’autodefensa de la víctima
per a assegurar-se el resultat, s’hauria d’equiparar penològicament a la situació de violència o intimidació.
Com es pot legislar el silenci i quina implicació pràctica
(problemes de prova) suposa?
CV: En la mayoría de las relaciones s exuales los participantes no verbalizan expresamente un “sí”, sino que su lengua-
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je corporal revela que quieren tener esa relación sexual,
en ese momento y con esa persona. Por ello, en el contexto sexual, el “solo un sí es un sí” no tiene sentido. No
olvidemos que no cabe la modalidad imprudente en los
delitos contra la libertad sexual, sino únicamente la dolosa, de modo que, para que recaiga sentencia condenatoria, es necesario que la acusación acredite que el agresor
sabía que la víctima no quería mantener relaciones sexuales. Y ello debe analizarse en una valoración global del
contexto en el que los hechos ocurrieron. En este punto,
la legislación vigente es correcta, dejando al juez discreción suficiente para valorar, de acuerdo a las normas de la
sana crítica, la prueba y concluir si hubo consentimiento o
no. Siendo situaciones con un sinfín de matices y apreciaciones subjetivas, una regulación absolutamente taxativa
e inflexible traería más problemas que soluciones. Esta es
la línea abrazada por el Convenio de Estambul cuando, en
su artículo 36, dispone que el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre
arbitrio de la persona considerado en el contexto de las
condiciones circundantes.
CDA: Només “sí és sí”. Significa que només el consentiment lliure és vàlid i jurídicament admissible. S’expressi
com s’expressi. Aquesta premissa és i ha de ser l’eix essencial del respecte a la llibertat sexual de les persones i
en particular (tenint en compte que el nombre de víctimes
de delictes sexuals masculines és molt inferior), de les
dones. Està ja consolidada la jurisprudència sostinguda
que admet en Dret Penal la “prova per indicis”. En cas de
falta de manifestació del seu consentiment de manera
expressa per part de la víctima, la prova sobre l’existència
o absència de consentiment ha de deduir-se de la declaració de la víctima. Per això, els tribunals analitzen la credibilitat objectiva, subjectiva i persistència del relat de la
víctima, la versemblança de la seva versió, l’absència de
contradiccions i l’absència de motius espuris. En el mateix sentit, s’obté prova de càrrec de l’anàlisi dels indicis
amb valor probatori, és a dir, prova perifèrica coincident.
Per tant, els indicis constitueixen prova vàlida perquè s’infereix pel tribunal a partir dels fets provats efectivament.
D’altra banda, els indicis i la declaració de la víctima, han
de confrontar-se amb la resta de proves obrants. Només
després es considera que existeix prova de càrrec vàlida
d’un fet delictiu. No obstant això, la primera pista que fa
necessari investigar si va haver-hi o no consentiment, és
sens dubte, la denúncia de la víctima. Hem de trencar
amb el mite de les “denúncies falses” de les dones, que
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consta àmpliament acreditat, constitueix un minoria ínfima
de casos (inferior a l’1%). A partir d’aquesta denúncia,
l’anàlisi conjunta dels fets i les seves circumstàncies, amb
els criteris abans assenyalats, donaran la pauta de l’existència o absència de llibertat de la víctima per a manifestar
el seu consentiment. Finalment, com és evident, només
en aquells casos en els quals consta provada, més enllà de
tot dubte raonable, i amb aplicació de totes les garanties
constitucionals, vencent la presumpció d’innocència, que
els fets delictius efectivament s’han produït, procedeix una
sentència condemnatòria. Per tant, el silenci de la víctima
no suposa en cap cas un problema de prova per a l’autor.
Ho suposa per a la víctima. Malgrat que en alguns casos,
lamentablement, s’ha intentat per fòrums contraris a la
igualtat de gènere i per les xarxes socials i alguns mitjans
de comunicació, suggerir el contrari, procurant presentar a
l’autor com a víctima o justificant l’injustificable.
En l’abús, la víctima pateix accés carnal; en l’agressió
accés carnal més un escometiment físic o psíquic. Han
de penar-se de la mateixa manera?
CV: El acceso carnal no es un elemento del tipo necesario ni para el abuso ni para la agresión sexual. Así, con
la regulación actual, pueden darse ambos delitos sin el
mismo. Creo que, de cara a una posible nueva tipificación
de estos delitos, deberían unificarse ambas categorías en
la de “agresión sexual”, eliminando el “abuso sexual” y
reservando el término “violación” para el acometimiento
sexual sin consentimiento en el que además haya acceso
carnal. Ahora, una vez operada dicha unificación, y como
apuntaba en la primera pregunta, se deberán prever diferentes supuestos, graduados en gravedad, que conlleven
las penas acordes a la misma.
CDA: El gran debat entre abús i agressió prové de la deficient definició dels tipus dels articles 178 i 181 del Codi
Penal. Mentre el primer, que defineix agressió sexual,
exigeix violència i intimidació i falta de consentiment, el
segon exigeix únicament manca de consentiment, sense
fer esment ni a la violència ni a la intimidació. No obstant
això, quan la víctima, com va ocórrer en el cas de “La Manada”, al·lega: “impossibilitat de negar-se davant el temor
a sofrir un mal major i la impossibilitat de fugir del lloc”
no ens resulta raonable afirmar, com ha sostingut alguna
jurisprudència, que no concorren els requisits de “violència i intimidació.” D’altra banda, l’article 36 del Conveni
d’Istanbul, ratificat per Espanya en 2014, defineix com a
violència sexual, no sols la violació, sinó tots els actes se-
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xuals no consentits, i exigeix que “el consentiment ha de
prestar-se voluntàriament com a manifestació del lliure arbitri de la persona considerat en el context de les condicions circumdants”. Per tant, concloem, sobre la base d’una
interpretació coherent amb la normativa internacional
aplicable, que sempre que no hi ha consentiment, s’està
actuant violentament contra una altra persona, encara
que, lògicament, no sempre s’està cometent violació.

Ara bé, el que no es pot fer és jutjar la conducta de la
víctima en lloc d’analitzar l’actuació de l’acusat. En els
delictes sexuals no és rellevant ni com vestia la víctima, ni
a què es dedicava, ni si li agradava sortir de festa, ni què
feia els dies posteriors als fets denunciats. No hi ha cap
element en la víctima (de com és ni de com actua) que
pugui justificar l’agressió, ni que pugui atenuar la responsabilitat de l’acusat.

Des d’una perspectiva de gènere...analitzar un fet i
practicar prova de descàrrec pot acabar amb una sentència que pot acabar amb una sentència absolutòria.
Això és victimitzar?
CV: No. No olvidemos que uno de derechos básicos del
acusado es el de la presunción de inocencia, por muy
repulsivo que nos resulte el delito que se esté enjuiciando. Deberá ser siempre carga del Ministerio Fiscal y las
acusaciones que se personen la práctica de la prueba de
cargo que considere necesaria para desvirtuar esa presunción. Y entre esas pruebas de cargo, a veces la única, y
casi siempre la de mayor peso, estará la declaración de la
víctima, de la que difícilmente se puede prescindir. Lo que
sí puede hacerse es adoptar todas las medidas posibles
para reducir la victimización de la denunciante al máximo,
como salvaguardar su identidad o evitar el contacto físico
con el agresor a lo largo del procedimiento.

La perspectiva de gènere està menystenint la valoració
del treball que realitzen a diari els jutges i tribunals?
CV: La perspectiva de género es necesaria en todas las
actuaciones de los poderes públicos, dentro de los cuales
debemos incluir la de los jueces y magistrados. Lo que sí
que es cierto es que existen determinados medios que,
cuando una Sentencia no encaja con su línea editorial,
tienden a criticar el machismo de los jueces que la han
dictado. Sin embargo, esos mismos medios, no resaltan
el compromiso de los jueces con la perspectiva de género
cuando la Sentencia sí es de su agrado. Salvo casos excepcionales, los jueces nos limitamos a aplicar la norma.
Y la norma actualmente vigente, en materia de delitos
contra la libertad sexual, está lejos de recoger el sentir
social mayoritario. Pero mientras la ley no se cambie, los
jueces deberemos seguir aplicándola. Ese es nuestro
deber, y hacer lo contrario tiene un nombre en Derecho
Penal: prevaricación.

CDA: Una perspectiva de gènere sempre és una visió
defensora dels Drets Humans i d’un Estat Democràtic de
Dret. Per tant, en cap cas la perspectiva de gènere planteja ni qüestiona el dret de tot acusat de practicar prova de
descàrrec i el dret de defensa.
La perspectiva de gènere demana un anàlisi integral de la
totalitat de la prova i la seva valoració dins del marc fàctic
real. És a dir, analitzar les possibilitats reals de defensa de
la víctima en el cas concret, i no des d’un punt de partida
teòric i irreal, aliè a les circumstàncies del cas concret. Per
exemple, exigir a una víctima actes heroics, o demanar-li
arriscar la seva pròpia vida, per a demostrar la seva oposició
a mantenir relacions sexuals, és situar-se en les antípodes
de la perspectiva de gènere. També ho és dubtar de la seva
veracitat com a prejudici fins i tot, abans que comenci a
parlar, o qüestionar la seva “decència” o la seva major o
menor inclinació al “rol tradicional de dona honesta”.
L’acusació és qui ha de provar el fet delictiu que s’imputa
a l’acusat, que gaudeix de la presumpció d’innocència.

CDA: No, en absolut. La perspectiva de gènere, reiterem,
és la perspectiva del respecte formal, material i intel·lectual als Drets Humans i a l’esperit de tota la normativa
nacional i internacional humanista dins de la qual s’integra, com també ho fa l’agenda 2030 de les Nacions
Unides, integrant entre els seus objectius la igualtat de
gènere. Per tant, la perspectiva de gènere, hauria de ser
la perspectiva de tots els Tribunals de Justícia de tots els
països democràtics. La falta de perspectiva de gènere,
per contra, demostra que encara existeixen reductes de
persones amb idees preconstitucionals, o anacròniques,
encara que de vegades ostentin posicions de poder.
Pel que fa al tractament mediàtic, la majoria de mitjans es
centren en analitzar la vida privada de la víctima i en desprestigiar-la. Són els moviments socials i les activistes les
que denuncien la manca de protecció de les víctimes en
els procediments judicials i les que monopolitzen la crítica
a les resolucions que no s’han dictat amb perspectiva de
gènere.

NANDO JUBANY, CUINER I EMPRESARI
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“Amb la posada en marxa
de Can Jubany comença
el somni de la meva vida”
Text: Roser Ripoll

Vas iniciar-te en el món de la cuina per tradició familiar. Què t’ha aportat la cuina?
La cuina m’ha aportat tota una vida gaudint del que
m’agrada, que és cuinar, atendre la gent, fer feliç els
altres i una manera de viure.
La cuina m’ho ha donat tot.
El passat 3 de novembre va fer 24 anys que vas obrir
junt a la teva dona Can Jubany. Què va suposar iniciar aquest projecte?
Can Jubany és un somni. Arrencar aquest projecte va ser
començar el somni de la meva vida: tenir un restaurant
gastronòmic on pogués fer el que jo pensava que era un
gran restaurant. On poder crear i fer, sense cap límit com
el que tenia a casa, el restaurant dels pares. I va significar
començar un nou camí plegats amb la meva dona.
T’imaginaves que després d’aquest restaurant en vindrien d’altres i que et convertiries en un gran empresari?
Sí. De fet, era el que jo volia fer. He anat passant pàgines
i etapes de la vida d’on jo volia arribar. Amb 18 anys jo
ja li vaig explicar a la meva dona on seríem avui. I m’he
equivocat de molt poc!
Tens restaurants a Catalunya, Formentera i a Singapur. Com va sorgir el salt per obrir restaurants arreu
del món? D’aquests projectes quin ha suposat un
repte més il·lusionant ? I el més complicat?
El projecte més especial va ser Singapur. Arran d’un viatge que vaig fer amb el Gabrielle Schiavon, de La Granja
Design. D’aquest viatge en va sortir una trobada amb un
amic meu, el cuiner Jordi Noguera.

Vam decidir que volíem obrir un restaurant. Ell va buscar
un soci capitalista i jo vaig dir que comptessin amb mi.
Que jo hi posaria el ‘know how’ i l’empenta i el Gabrielle
hi posaria l’interiorisme.
Al cap d’un any obríem el primer restaurant. Ara ja en
tenim tres a Singapur.
Pel que fa al projecte més difícil, diria que a Andorra,
un projecte que vam deixar l’octubre del 2019. Durant
8 anys hem estat treballant per poder fer coses noves i
canviar, però sens dubte ha estat el projecte més difícil
que hem fet.
Pujava cada setmana a Andorra. Era un negoci en què la
majoria de la facturació s’havia de fer amb un mes i mig
perquè hi ha molta diferència entre la temporada d’esquí
i la resta de l’any.
A més, hi havia molta dificultat per trobar gent que es
volgués quedar tot l’any a Andorra. En fi, sens dubte va
ser molt complicat.
Segueixes estimant el teu ofici com el primer dia?
Evidentment que sí! Jo m’estimo el meu ofici, a més
que li dec tot. M’encanta el que faig i ho dic arreu: tinc
el millor ofici del món i estic encantat de treballar en una
feina que m’omple tant i que fa feliç a altres persones.
Les Estrelles Michelin t’afecten d’alguna manera en
la forma de fer les coses? Quina importància els hi
dones?
Les estrelles Michelin són un reconeixement a un camí
i a una feina ben feta, a l’equip. Evidentment, sí que
influeixen perquè entres a formar part d’una guia que
compren milers de persones i la consulten.

58 Entrevista a Nando Jubany

Quins són els teus pròxims projectes? Tots estan relacionats amb el món de la cuina?
Tots estan relacionats amb la gastronomia. En pocs dies
obrirem un nou restaurant a Eïvissa, un altre nou restaurant a Formentera. I segurament a final d’any, potser
n’obrim un altre a Andorra.
Si no t’haguessis dedicar al món de la cuina que
t’hauria agradat fer?
Al món del motor. M’hauria agradat ser pilot de motos.
De fet, competia en moto i vaig aconseguir un molt bon
palmarès a nivell estatal, però em vaig destrossar els genolls i el meu pare em va dir: saps què noi? Val més que
et dediquis a la cuina.
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“Tinc el millor
ofici del món i
estic encantat
de treballar en
una feina que
m’omple tant
i que fa feliç a
altres persones”
Al gener de 2018 vas complir el seu somni de participar al Dakar… Com valores aquesta experiència i el
fet de poder complir un somni?
Anar al Dakar va ser complir el somni de tota una vida.
Era una cosa que havia volgut fer sempre. Va ser dur
perquè vaig estar dos anys intentant-ho. El primer any em
vaig fer mal quinze dies abans d’anar-hi. Al següent any,
ho vaig acabar complint. M’han quedat ganes de tornar-hi,
tot i que reconec que és perillós i que és molt difícil compaginar-ho amb la meva vida personal i professional.
Tens un advocat de capçalera?
Per suposat. Tinc un advocat i un gestor que sempre
estan al meu costat.
Hi ha alguna cosa que et faci perdre el somriure?
Quan les coses no surten com jo voldria. Quan un client
no queda content, quan no s’emporta l’experiència que
esperava.
Com t’imagines quan et jubilis?
Fent coses, sense parar. M’agradaria que em quedés
algun amic, perquè als amics els has de dedicar temps. I
m’agradaria poder tenir salut per poder compaginar amb
l’esport, fer moto, bici, gaudir dels amics, de la natura...
gaudir del que no he pogut gaudir quan he hagut de treballar tant.

Sant
Jordi

CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ

23 d’abril
de 2020

La tradició diu:
Per Sant Jordi vine
a la Biblioteca ICAB

les principals editorials jurídiques
obsequiaran els col·legiats i col·legiades
i associats/associades amb una obra
jurídica, a la vegada que l’ICAB els hi
regalarà una rosa.

Com cada anys per Sant Jordi, a partir
de les 10h i fins les 16h., s’organitzarà
la Fira del Llibre a la Biblioteca, on

A més, durant tot el matí es realitzaran
visites guiades a les 11, a les 12 i a les
13h, on els col·legiats i col·legiades i
associats/associades podran veure tots
els racons i raconets que amaguen els

BIBLIOTECA ICAB

seus grans tresors, i que habitualment
no estan oberts al públic. A la tarda a les
18h. s’entregaran els premis dels “Contes
infantils”.
Hi participaran els següents
col·laboradors: DerechoPráctico-Reus,
Economist&Jurist, Iberlex-Colex,
Lefebvre-El Derecho, Iustel, Sepin,
Thomson Reuters Aranzadi, Tirant lo
Blanch, Vlex i Wolters Kluwer.

LLEI DE CRÈDITS
IMMOBILIARIS
Anàlisi succint de la nova Llei exposant novetats, estructura de la mateixa,
possibles contradiccions i problemes interpretatius que es poden generar a
partir de la seva entrada en vigor.

Paz Cano
Col·legiada Núm. 22.851

Q

El passat 15 de juny de 2019 va entrar en
vigor la llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit hipotecari, per a donar
compliment -amb bastant demora - a la
transposició de la Directiva 2014/17/UE
del Parlament Europeu i del Consell de 4
de febrer de 2014 i establir les directrius
que facilitin l’accés dels ciutadans a habitatges en propietat, evitant l’asimètrica posició entre
prestadora i prestatari, protegint els seus drets enfront
d’una part contractual dominant que no queda salvada pel simple fet de proporcionar al client informació i
advertiments, exigint, a la part que domina la relació un
plus de responsabilitat en el seu comportament cap al
prestatari.
Com constatem de les anteriors expressions en cursiva,
extretes del preàmbul, es desprèn que la norma pretén
salvar els problemes que una anacrònica normativa hipotecària ha provocat en els últims temps:
En exercici de les competències dels estats membres,
considerant que la normativa europea és de “mínims
imperatius”, l’àmbit d’aplicació de la Llei i els drets que
aquesta reflecteix excedeixen als imposats per la Directiva europea. La nostra norma no es limita a consu-

midors, sinó que empara a totes les persones físiques,
independentment de la seva condició de consumidor.
Això resulta més coherent amb la normativa de protecció al client bancari, ja que aquesta tampoc limita el seu
àmbit d’aplicació a consumidors.
També superant aquests mínims europeus s’inclouen altres disposicions que pretenen reforçar les garanties per
als prestataris en el procés de contractació i “evitar en
última instància l’execució d’aquesta mena de préstecs
en via judicial amb la conseqüent pèrdua de l’habitatge”,
aprofitant la Llei per a intentar salvar els greus problemes
actuals relacionats amb les execucions hipotecàries.
L’esquema legal diferència tres apartats molt concrets:
en primer lloc, disposa les normes de transparència
i conducta, en benefici de prestatari, que obliguen als
prestadors i a intermediaris de crèdit. Amb elles es
pretén evitar no només la concessió de préstecs irresponsables per part de les entitats, sinó també que el
prestatari tingui ple coneixement gramatical i material
de les obligacions que assumeix, en clara evitació de
l’actual litigiositat. En definitiva persegueixen, tant Directiva com llei, el canvi conceptual que actualment es
té del mercat hipotecari, buscant un mercat fiable que
augmenti la confiança dels prestataris.
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Prova que pretén evitar la litigiositat, és que s’introdueixen nous mecanismes de transparència, traslladant a
la figura del notari l’obligació de lliurar la informació precontractual, per a assegurar-se la informació i comprensió del contingut de l’escriptura per part del prestatari.
Aquesta obligació del Notari, certament criticable, no
sols confirma la poca confiança que actualment es té
de la banca sinó que a més sembla que l’alliberi de les
seves obligacions d’informació i transparència envers
els clients.
En segon lloc s’estableix el règim jurídic dels intermediaris de crèdit i prestadors immobiliaris i,
finalment es contempla un règim sancionador, imprescindible per a l’efectivitat en la salvaguarda dels drets
de la part feble del contracte.
Sense ànim de ser excessivament crítics, i sempre
des d’un punt de vista de defensa del dret de consum,
aquest mai serà plenament efectiu sense un règim
sancionador clar i prou eficaç com per a dissuadir a les
parts dominants de la contractació de pràctiques perjudicials per al client.
De l’extens volum de disposicions addicionals (12),
transitòries (5), derogatòria i finals (16) ens detindrem
únicament en la disposició transitòria que es refereix al
venciment anticipat, i en aquells supòsits que afecten
contractes vigents, vençuts o no.
L’Article 24 de la Llei, esdevé norma imperativa que
regula el venciment anticipat del préstec, no obstant
això, no podem més que tractar-lo en conjunt amb la
disposició transitòria primera apartat 4, que determina
la retroactivitat parcial de la norma, únicament per a
aquells contractes vigents en els quals encara no s’hagi
donat per vençut el crèdit. Això implicarà que, a partir de
la vigència de la norma, prèviament a instar execucions
hipotecàries, les entitats aplicaran aquest article per a
declarar el vençut el contracte, independentment de les
clàusules del préstec.
Curiosament, també amb una més que evident intenció
de salvar els greus problemes judicials respecte de tots
aquells procediments suspesos en els quals s’ha al·legat la abusivitat d’aquesta clàusula, el nostre més alt
tribunal, ha establert la doctrina jurisprudencial d’aplicar
aquest mateix article als litigis pendents, fet que no
deixa de ser una contradicció amb aquesta falsa irretroactivitat de la llei. Aquesta possibilitat, no obstant això,
ha estat avalada pel propi TJUE en les seves interlocutòries de 3 de juliol de 2019 (Assumptes C-92/16, C-167/16
i C-486/16).
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Com és habitual davant una nova llei, es plantegen
també alguns problemes interpretatius i apareixen
algunes veus crítiques:
En primer lloc, creiem que no té molt sentit fer esment
exprés a la hipoteca en moneda estrangera -òbviament
per la seva actual litigiositat- ometent altres tipus de
préstecs que, com les hipoteques inverses, en breu
poden ser objecte de multitud de reclamacions.
També és objecte de crítica que malgrat la irretroactivitat de la norma sobre venciment anticipat, la posterior
doctrina jurisprudencial -modificant el seu criteri sobre
la essencialitat de la clàusula- determini que aquesta
s’apliqui retroactivament als procediments d’execució
hipotecària que van quedar suspesos per la qüestió prejudicial elevada al TJUE.
Finalment cal destacar les qüestions interpretatives
plantejades per Notaris i Registradors. En aquest
sentit, és convenient una detinguda i minuciosa lectura
de la “Instrucció de 20 de desembre de 2019, de la
Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre
l’actuació notarial i registral davant diversos dubtes en
l’aplicació de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora
dels contractes de crèdit immobiliari” (BOE 313 de 30
de desembre de 2019).
Aquesta instrucció es qüestiona i interpreta certs aspectes referits a préstecs mixtos en relació amb l’aplicació
de la llei (posició passiva de persones físiques i jurídiques), l’atorgament de l’acta notarial acreditativa de la
informació donada amb especial referència als supòsits
en els quals el garant sigui persona física.
Es qüestiona també l’àmbit d’aplicació concloent que
la llei s’aplicarà en préstecs atorgats per persona física
(prestatària, fiadora o garant) si la fi és adquirir o conservar drets de propietat, independentment que la destinació sigui residencial; estudia la incidència legal en la
subscripció de préstecs personals per a adquirir l’habitatge en contraposició amb aquells subscrits únicament
per a la conservació o millora de la finca, la subrogació
passiva no empresarial i la subrogació activa; així com
les novacions, i prestem subjectes a dret estranger si
l’immoble estigués en territori espanyol considerant, en
tots aquests supòsits que també han de quedar emparats per la nova llei.
En definitiva, com en moltes altres ocasions, els dubtes
i omissions que pot plantejar la nova Llei hauran de ser
resoltes mitjançant estudis doctrinals, jurisprudència i,
de ben segur alguna modificació legal.

SOBRE LA REFORMA
DE LA LEY DE MARCAS
El autor realiza una exhaustiva exposición de los cambios que introduce la
nueva norma ofreciendo un conjunto variado de medidas que inciden tanto
en la forma de acceso al registro como en la protección de las marcas en
territorio nacional frente a violaciones del espacio de exclusiva

Christian Herrera Petrus
Col·legiat Núm. 25.118

E

l 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real
Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre,
sobre transposición de directivas en materia
de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios vinculados, que introdujo
modificaciones de gran relevancia en la actual Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre. Las novedades afectan
tanto a los nuevos solicitantes de marcas como a quienes ya son titulares de este derecho de exclusiva.
A través de esta reforma se traspuso la Directiva
2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas. El objetivo de la norma comunitaria es optimizar
los procedimientos de solicitud y registro de marcas en
toda la Unión Europea, aumentar la seguridad jurídica y
favorecer la coexistencia y el equilibrio entre los sistemas
de marcas nacionales con las marcas de la Unión.
La nueva regulación elimina la obligación de que los
signos distintivos sean susceptibles de representación
gráfica para su inscripción y registro. En este sentido,
se establece como único requisito que el signo distintivo que pretenda registrarse pueda ser representado en
el Registro de tal modo que el objeto de protección sea
apreciado con claridad y precisión. Este cambio amplía

el espectro de marcas no convencionales que pueden
registrarse en España, que incluye ahora marcas de
color, hologramas, marcas sonoras y marcas de movimiento, de forma y de posición.
Se suprime, asimismo, la distinción entre marca notoria
y renombrada, pasando a estar integradas ambas dentro
de la categoría de marca renombrada o de renombre,
eliminándose la referencia al concepto de “notorio” del
artículo 8, que generaba inseguridad y no se adecuaba
a la redacción de la directiva de marcas. Ahora la marca
renombrada se define como aquella que ha alcanzado
un alto nivel de conocimiento y difusión entre el público
general. El titular de este tipo de marca puede oponerse
a solicitudes de marcas idénticas o similares a la suya,
incluso en el supuesto en que designen productos o
servicios diferentes.
Se opta por un sistema abierto de legitimación para
el acceso a este título de propiedad industrial y así se
concede a cualquier persona, ya sea física o jurídica, la
posibilidad de solicitar el registro de una marca en España, con independencia de su nacionalidad, residencia o
convenios internacionales.
Junto a lo anterior, se prevé la posibilidad de que los
licenciatarios, previo consentimiento del titular de la
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EL OBJETIVO DE
LA NORMA COMUNITARIA ES
OPTIMIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y REGISTRO
DE MARCAS EN
TODA LA UNIÓN
EUROPEA, AUMENTAR LA
SEGURIDAD JURÍDICA Y FAVORECER LA COEXISTENCIA Y
EL EQUILIBRIO
ENTRE LOS SISTEMAS DE MARCAS NACIONALES CON LAS
MARCAS DE LA
UNIÓN
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marca, ejerciten acciones por violación
de marca; además el
licenciatario exclusivo
podrá ejercitar acciones cuando el titular
de la marca, previamente requerido al
efecto, no proceda
a ejercerlas por sí
mismo.

Como medida de
refuerzo frente a la
piratería, la reforma reconoce a los
titulares de marcas
registradas la facultad
de impedir la introducción en España de
mercancías procedentes de terceros países
cuando contengan
signos idénticos al de
la marca registrada,
o indistinguible de
ella en sus aspectos esenciales, sin
requerirse para ello
que – como ocurría
anteriormente – tales
productos vayan a
ser comercializados
en territorio español.
Esta protección frente
a las mercancías en
tránsito decae, sin
embargo, si se acredita que el titular de la marca no tiene derecho a prohibir
la puesta en el mercado de las mercancías en el país de
destino final.
El ius prohibendi se amplía también a diversos supuestos concretos, entre los que cabe destacar la posibilidad
de excluir la utilización del signo en la publicidad comparativa en términos que vulneren la Directiva 2006/114/CE
sobre publicidad engañosa y comparativa. E igualmente
se amplía la protección para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, en la medida
en que las solicitudes de marcas idénticas o parecidas
podrán ser denegadas por parte de la Oficina Española
de Patentes y Marcas tanto por motivos de denegación
absolutos como relativos.

En el Real Decreto-ley se recogen distintas disposiciones que guardan relación con la obligación de uso de la
marca: así, en la fase administrativa de oposición, el solicitante podrá exigir prueba de que la marca oponente
ha sido objeto de un uso efectivo, siempre y cuando en
esa fecha la marca anterior llevase registrada un mínimo
de 5 años, iniciándose el cómputo del plazo a partir de
la firmeza en el registro marcario. De este modo, se
amplían las competencias de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para entrar a conocer la prueba
de uso, lo que hasta la fecha se encontraba reservado
de modo exclusivo a los Tribunales de lo Mercantil. Por
lo demás, en los procedimientos de caducidad y nulidad
se recoge la misma previsión que en el de oposición, de
suerte que incumbe al titular de la marca anterior aportar prueba de su uso efectivo.
Aunque no entrarán en vigor hasta enero de 2023,
se han concedido también nuevas competencias a la
Oficina Española de Patentes y Marcas para acordar,
por vía directa, la nulidad o caducidad de una marca,
reservándose – como hasta ahora – dicha facultad a los
Tribunales para el caso de interposición de demanda
reconvencional.
En definitiva, la reforma de la Ley de Marcas ofrece un
conjunto variado de medidas que inciden tanto en la
forma de acceso al registro como en la protección de
las marcas en territorio nacional frente a violaciones del
espacio de exclusiva. Aunque merece un primer juicio
favorable, tras el primer año de vigencia del nuevo régimen marcario, todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el impacto de la nueva normativa.
En todo caso, no resulta arriesgado aventurar que la instauración de un procedimiento administrativo de nulidad
y caducidad exigirá en el futuro a la OEPM un esfuerzo
considerable.
A su vez, las disposiciones relativas a la obligación de
uso de la marca, positivas desde el momento en que
el sistema debe proteger signos “activos” en el tráfico
económico, generarán un aumento considerable de la
complejidad del procedimiento de oposición. Son solo
dos ejemplos que evidencian que las mejores intenciones deberán ir acompañadas de medidas que aseguren
su materialización efectiva.
Por otra parte, la nueva regulación tenderá a favorecer
una depuración registral de las marcas que no estén
siendo utilizadas en absoluto, o no de forma debida,
lo que obliga a los titulares de marcas a realizar una
revisión de la adecuación de sus carteras de marcas a la
realidad con vistas a su efectiva protección.

DIGA’M QUÈ DIU GOOGLE DE TU I
ET DIRÉ QUI ETS: UN BREU REPÀS
AL DRET A L’ÒBLIT
Reflexions al voltant del Dret a l’Òblit: dret a la llibertat d’informació i
d’expressió o dret al lliure desenvolupament de la personalitat i al dret a la
rehabilitació?

Juan Estheiman Amaya Camposeco
Col·legiat Núm. 45.033

D

iu el vell refrany, “diga’m amb qui vas i et
diré qui ets”. No obstant això, a l’era digital, bé podria adaptar-se a “diga’m què
diu Google de tu i et diré qui ets”.

Abans, potser la forma més habitual de
poder inferir informació sobre algú desconegut o desconeguda era a través de persones pròximes a ell o ella.
Ara, n’hi ha prou amb “googlejar”, és a dir, posar el nom
d’algú en aquest famós cercador, per a, en moltes ocasions, inferir de forma força més comprensiva en qui és
(p. ex. accedint a informació sobre el seu nivell educatiu, posició de treball, imatge, comentaris, contingut de
xarxes socials, etc.).
Normalment, l’accés a aquesta informació sol ser innocu, però com veurem a continuació, no està lliure de
riscos. És en aquest context on resulta de gran rellevància el denominat “dret a l’oblit”. Però què és i què
implica exactament el “dret a l’oblit”?
Quan realitzem una consulta a través d’un motor de
cerques (p. ex. Google, Bing, Yahoo, Ecosia, DuckDuckGo, etc.), obtenim com a resultat una sèrie d’enllaços
indexats que ens remeten a diferents fonts d’informació, relacionades amb la paraula o paraules que hem
introduït.

PER
DETERMINAR
EN QUINS CASOS
PROCEDEIX
RECONÈIXER EL
DRET A L’OBLIT
ÉS NECESSARI
ANALITZAR
CERTS ASPECTES
RELACIONATS
AMB ELS
PRINCIPIS BÀSICS
DEL DRET A LA
PROTECCIÓ DE
DADES

Tenint en compte l’anterior, el dret a l’oblit
consisteix en la possibilitat de sol·licitar, en
certs casos, la “desindexació” de resultats
obtinguts a consultes
a partir del nostre
nom, realitzades a
través de motors de
cerca. Aquest dret pot
exercir-se directament
davant del gestor d’un
motor de cerca, que és
qui inicialment haurà
de decidir sobre si
aquest procedeix o no.
En aquest punt, convé
realitzar la distinció
entre el dret a l’oblit
i el dret a suprimir la
informació continguda
en la font, tenint en
compte que el primer
d’aquests únicament
afecta a la “desindexació” d’enllaços.
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EL RECONEIXEMENT EUROPEU AL DRET
A L’OBLIT, EN
CONCRET, VE
DONAT A NIVELL JURISPRUDENCIAL PEL
TRIBUNAL DE
JUSTÍCIA DE LA
UNIÓ EUROPEA
(“TJUE”), EN LA
SEVA SENTÈNCIA DE 13 DE
MAIG DE 2014
(ASSUMPTE C
131/12, GOOGLE
V. COSTEJA)
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Per a determinar en
quins casos procedeix
reconèixer el dret a
l’oblit és necessari
analitzar certs aspectes relacionats amb
els principis bàsics
del dret a la protecció
de dades. En particular, s’hauria d’analitzar
si la informació a la
qual es remeten els
enllaços és adequada,
exacta, pertinent o
actualitzada en relació
amb les finalitats per
les quals va ser recollida. En aquest sentit,
també cal tenir especialment en compte
la naturalesa i factors
d’interès públic sobre
aquesta informació
en qüestió (p. ex. el
paper exercit per la
persona en la vida
pública).
Així mateix, per a
comprendre la normativa que regula el dret
a l’oblit, és necessari remetre’ns al seu
origen.

Tal com el coneixem
en l’actualitat, el
seu reconeixement a nivell europeu va ser inicialment
jurisprudencial, inferint-se a partir del dret a la supressió i del dret d’oposició recollits a la derogada Directiva 95/46/CE, de 24 d’octubre, de Protecció de Dades
(“Directiva 95/46/CE”). En concret, el dret a l’oblit va
ser reconegut pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(“TJUE”), a la seva sentència de 13 de maig de 2014
(assumpte C 131/12, Google v. Costeja).
A l’actual Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de
Protecció de Dades (“RGPD”), el dret a l’oblit no està
expressament regulat. No obstant això, poden trobar-se
referències a ell a l’article 17, apartat 2 i al considerant
66 del RGPD. A nivell nacional, la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i

Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”) sí que regula
expressament el dret a l’oblit en el seu article 93.
Per a entendre aquest dret en el context en el qual va
ser reconegut, cal portar a col·lació els fets que van
donar lloc a la referida sentència del TJUE. En aquest
sentit, el 5 de març de 2010, el Sr. Costeja González,
ciutadà espanyol, va presentar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (“AEPD”)
contra el diari La Vanguardia i contra Google Spain i Google Inc.
Els fets que motivaven la reclamació del Sr. Costeja,
consistien en el fet que, al introduir el seu nom en el
cercador de Google, s’obtenien enllaços a dues pàgines
del diari La Vanguardia, totes dues de l’any 1998, relatives a deutes que va tenir amb la Seguretat Social. En
relació amb aquesta informació, l’interessat al·legava
que aquests deutes es trobaven saldats des de feia anys
i que mancaven de rellevància actual.
Així doncs, mitjançant resolució de 30 de juliol de 2010,
l’AEPD va desestimar la reclamació feta contra La Vanguardia, atès que considerava que la publicació realitzada per aquesta estava legalment justificada.
Tanmateix, l’AEPD sí que va estimar la reclamació realitzada contra Google Spain i Google Inc, els quals van interposar sengles recursos contra la resolució de l’AEPD
davant l’Audiència Nacional. A la vista dels dubtes que
plantejava el cas, l’Audiència Nacional va decidir acumular-los i plantejar les qüestions prejudicials que finalment
van donar lloc al referit pronunciament del TJUE.
Encara que pugui semblar trivial, el dret a l’oblit ha
tingut un gran impacte a nivell europeu. Prova d’això
és que, gairebé en el seu sisè aniversari i segons les
pròpies estadístiques de Google, només el seu cercador
ha rebut aproximadament 900.000 sol·licituds del dret a
l’oblit, en relació amb gairebé 3.500.000 enllaços.
Per a alguns, el dret a l’oblit és un atac frontal als drets
a la llibertat d’informació i d’expressió. Per a uns altres,
en canvi, és un requisit essencial per a preservar, a l’era
digital, el dret al lliure desenvolupament de la personalitat i el dret a la rehabilitació, en tant que facilita la possibilitat de tenir una segona oportunitat i de mantenir cert
control sobre qui decidim ser i com som coneguts.
Al meu entendre, i tal com expressava el filòsof alemany
Friedrich Nietzsche en el seu assaig sobre la utilitat i el
perjudici de la història per a la vida: “és impossible viure
sense oblit”.
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LA REVOLUCIÓ
DE LA
INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL
EN EL SECTOR
JURÍDIC
Rosa Peña
Col·legiada núm. 21.666
Josep Llàcer
Col·legiat núm. 29.812

Les tradicionals ‘Trobades de Barcelona - Memorial Jacques Henry’ van celebrar-se el passat 31 de
gener sota el títol: ‘La revolució de la intel·ligència
artificial (IA) en el sector jurídic’ en el marc de la
festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
Viviane Reding, exvicepresidenta de Justícia i Drets
Humans de la Comissió Europea, va fer una brillant
introducció sobre la utilització de la intel·ligència
artificial. Entre les seves inspiradores reflexions cal
destacar la següent: “La intel·ligència no és artificial. La intel·ligència és humana i no es pot copiar per
una màquina. Les màquines no inventen res, reprodueixen i combinen la informació que s’ha introduït
en la màquina. Els advocats no seran reemplaçats
per màquines. Les màquines us ajudaran a ser irreemplaçables”.

Després de la seva intervenció, la jornada va continuar amb dos panels. El primer, “Compte enrere
vers el ‘singularity day’: l’impacte de la intel·ligència
artificial en el sector jurídic”, moderat per Rosa Peña,
presidenta de la Comissió de Relacions Internacionals, va comptar amb tres experts en IA en el sector
legal: Maria Dymitruk, membre del Comitè de Cooperació Internacional de la Regional Bar Association
of Attorneys-at-law Wroclaw (Polònia), Filippo Donati,
catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de
Florència i membre del Consell Superior de la Magistratura d’Itàlia i Louis-Bernard Buchman, president
de la Comissió d’Afers Internacionals i Europeus del
Conseil National des Barreaux (CNB).
Maria Dymitruk va començar exposant els aspectes
positius de la utilització de la IA en el sector legal i
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les aplicacions que actualment s’estan utilitzant com
la justícia predictiva, el ‘machine learinig’ de Luminance. Seguidament, Louis Buchman, ens va parlar
de l’altra cara de la moneda, dels perills de la IA en
el sector legal i la seva repercussió en la justícia si
les decisions judicials es prenguessin únicament
emprant la IA, concloent que, de permetre’s aquest
escenari, els drets a la tutela judicial efectiva i a
un judici just estarien en perill. Al respecte, Filippo
Donati va parlar de la importància de la IA per a la
judicatura: com els jutges hauran de pronunciar-se
i resoldre els litigis derivats dels danys i perjudicis
que la utilització de la intel·ligència artificial causin.
Seguidament Dymitruk va analitzar les avantatges de
la utilització de la IA per part del sector públic i la necessitat de trobar un equilibri entre la transparència i
la motivació de les decisions administratives amb la
protecció dels algoritmes. El panel va finalitzar amb
un anàlisi de la necessitat de regular la utilització de
la IA i subratllant la importància de protegir els drets
fonamentals en regular la intel·ligència artificial.
En el segon panel, “IA: la fi de l’advocacia?” moderat pel degà de l’Il·lustre Col·legi d’advocats
de Madrid, José María Alonso, vam tenir la gran
oportunitat de comptar amb representants de les
associacions de l’advocacia internacional: Almudena
Arpón de Mendívil, secretària general de la International Bar Association (IBA), Marc Gallardo, director
adjunt del Comitè Executiu de l’Union Internationale
des Avocats (UIA), James MacGuill, vicepresident
del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE), Lisa
Ryan, presidenta de la Secció de Dret Internacional
de l’American Bar Association (ABA) i Anna Wyrzykowska, tresorera de l’Association Internationale
des Jeunes Avocats (AIJA).
Va obrir-se la sessió analitzant quines són les eines
de la IA amb major impacte en l’àmbit de l’advocacia. Arpón de Mendívil va assenyalar que encara som en un primer estadi en l’ús de la IA en el
nostre àmbit, amb una aplicació encara imperfecta
i ‘ad hoc’ en la majoria de casos. Es limita majoritàriament a la gestió i anàlisi de grans quantitats
de dades i a l’automatizació de tasques rutinàries i
repetitives, com són els processos de ‘due diligence, discovery’, processos de compliance, gestió de
propietat intel·lectual o gestió de contractes. També
s’empra en l’àmbit de la gestió interna dels despatxos (eg. ebilling). No obstant, apunta que les eines
que poden tenir un major impacte són les que poden
anar més enllà d’un mer anàlisi de la informació i
passar a substituir la intervenció de l’ésser humà.
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Seguidament es van abordar les modificacions
que hauran d’afrontar els despatxos per incorporar
l’ús de la IA. Gallardo va fer palesa la conveniència
d’afrontar un anàlisi previ d’utilitat, ja que no tots els
àmbits de l’exercici de l’advocacia es poden beneficiar en igual mesura dels seus avantatges. Abans de
llançar-se a contractar i desenvolupar aplicacions de
la IA, cal definir una estratègia de despatx.

A continuació els riscos i oportunitats laborals que
poden generar-se en aquest context van protagonitzar el debat, posant l’èmfasi en el risc que
suposa per a l’advocacia jove, ja que aquests són
qui poden veure compromeses les seves tasques
durant les primeres passes professionals. No obstant, també es van advertir les oportunitats que
s’obren amb aquest nou escenari, ja que qui operi
amb aquestes noves eines gaudirà d’un important
avantatge competitiu, així com permetrà concentrar els esforços en la part qualitativa de l’exercici
de l’advocacia.
Finalment, es van tractar els reptes deontològics
que planteja l’ús de la IA, on es va obrir un interessant debat sobre la necessitat d’una regulació
específica del seu ús entre Lisa Ryan i Anna Wyrzykowska, per acabar determinant-se que plantegen
un seriós desafiament l’opacitat dels algoritmes de
la IA, la gestió de la responsabilitat envers el client i
el risc de comprometre la independència en l’exercici de l’advocacia.
Per acabar la sessió, el membre de la Comissió de
Relacions Internacionals Josep Llàcer va presentar les conclusions de les sessions: cal prioritzar
l’anàlisi dels reptes i oportunitats que planteja la
IA i la seva vertiginosa evolució ja que, en paraules
d’Eliezer Yudkowsky: “el perill més gran de la IA és
que es conclou massa aviat que hom l’entén.”
Comissió de Relacions Internacionals
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de la valoració d’empreses; i finalment, els avantatges
i inconvenients de la via penal i de la mercantil davant
aquests conflictes.

CONFLICTES
SOCIETARIS:
LLIÇONS DEL
CAS BON PREU
Judith Morales Barceló
Col·legiada Núm. 28.265
Daniel Vàzquez Albert
Col·legiat Núm. 22.705

Els dies 24 i 25 d’octubre de 2019 es va celebrar, amb
un rotund èxit d’assistència, el “II Congrés d’Actualitat
Mercantil”, organitzat per la Secció de Dret Mercantil de l’ICAB i el Grup de Recerca Consolidat en Dret
Mercantil de la Universitat de Barcelona, dirigit pel
catedràtic de Dret Mercantil Daniel Vázquez Albert.
El Congrés es va desenvolupar al voltant de quatre
taules, en les quals es van analitzar els següents
temes: en primer lloc, els principals termes financers
dels contractes de finançament; en segon lloc, la
negociació de contractes financers; en tercer lloc, els
conflictes societaris com els que sorgeixen en ocasió

En aquestes taules van participar 19 prestigiosos
ponents entre els quals es trobaven magistrats,
advocats, auditors i economistes en exercici i professors universitaris. Així mateix, cal destacar que la
conferència inaugural va ser a càrrec del magistrat del
Tribunal Suprem Pedro José Vela Torres, en la qual va
analitzar la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre
els contractes financers complexos i reptes que planteja MiFID II, i que la de cloenda va ser a càrrec de
la magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona
Marta Cervera Martínez, qui va analitzar la doctrina
més rellevant de l’Audiència Provincial de Barcelona
en matèria societària.
Els temes que es van tractar, com s’ha pogut comprovar, són d’absoluta actualitat en l’àmbit mercantil. No obstant això, per la seva especial rellevància i
a causa del format de la present crònica, centrarem
l’atenció en un d’ells, que és el conflicte societari
que va sorgir en el si de la societat Bon Preu Hòlding, S.L.

PER COMENTAR LES CONCLUSIONS DE
L’ANÀLISI D’AQUEST TEMA, HEM DE PARTIR DE LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA
PROVINCIAL DE BARCELONA, SECCIÓ 15,
NÚM. 1176/2019 DE 20 DE JUNY
El fons del conflicte és la interpretació del contingut
d’un pacte estatutari que tenia per objecte regular un
procediment de resolució de conflictes entre els socis
(que en aquest cas eren dos, cadascun d’ells titular
del 50% del capital social) que pogués suposar una
causa legal de dissolució, davant la qual qualsevol soci
pogués instar la dissolució i liquidació de la societat.
En aquest pacte estatutari es contemplava la valoració per auditors nomenats per cadascun dels socis,
com a procediment de valoració exclusiu, i només es
permetia realitzar dues rondes de valoracions successives en l’intent d’aconseguir una valoració vàlida en
el sentit del pacte, que determinava que la valoració
seria la mitjana de les dues valoracions dels auditors,
designats per les parts, quan entre elles no és produís
una diferència superior al 25%.
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Davant aquesta situació, la qüestió controvertida era
determinar les conseqüències quan les valoracions
dels experts diferissin en més d’un 25% (cal dir que
en la primera ronda de valoracions, una valoració va
ser de 954 milions d’euros i una altra de 384 milions
d’euros i en la segona ronda una valoració va ser de
1.061 milions d’euros i una altra de 601 milions d’euros). En aquest sentit, segons la part actora s’hauria
d’integrar aquesta clàusula estatutària amb la Llei de
Societats de Capital i aplicar les normes de separació
de socis (articles 347 et seq. LSC) i, per tant, encarregar al Registre Mercantil el nomenament d’un expert
que determinés el valor de la participació del soci que
se separava. No obstant això, segons la part demandada s’hauria d’acudir a l’escissió de la societat. No
és qüestió controvertida que en els estatuts s’introduïen quatre fases successives: acord, separació,
escissió i liquidació.
La qüestió essencial era dilucidar si va quedar superada la fase de separació davant la impossibilitat d’obtenir una valoració de les participacions.
L’Audiència Provincial, que desestima el recurs d’apel·
lació interposat contra la sentència d’instància que va
desestimar la demanda, considera que no es preveia
un veritable dret de separació en el sentit de l’article
347 LSC, perquè seria incompatible amb la possibilitat que el soci que l’exercités pogués desistir una
vegada coneguda la valoració del seu dret. Per això,
davant la diferència en les valoracions, corresponia a
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les parts interpretar si concorrien les circumstàncies
que justificaven l’obertura de la fase d’escissió, conforme al que establien els estatuts socials. En aquest
sentit, considerem, seguint la posició majoritària en la
part dispositiva d’aquesta sentència, que el pacte no
estableix que sigui necessari fer successives rondes
de valoracions, fins a aconseguir un acord, sinó que si
aquest no s’aconseguís el procediment de separació
es consideraria incomplet.
Resulta d’interès tenir en compte que en aquesta sentència s’emet un vot particular en el qual es considera que l’article dels estatuts, objecte de la demanda,
contemplava un autèntic dret de separació de naturalesa estatutària en el marc d’un mecanisme de resolució de conflictes. Així mateix, que el procediment de
separació que hagués iniciat qualsevol soci no podia
tancar-se a petició de l’altre soci. I que quan les dues
rondes de valoracions diferissin en més del 25%, el
procediment de separació no es tancava, sinó que el
valor raonable de la participació s’hauria de determinar segons les previsions de la pròpia clàusula o bé
seguint el sistema de valoració previst en la Llei.
Finalment, després de diversos anys de conflicte,
al juliol del 2019, les parts van arribar a un acord pel
qual van posar fi a aquest. El resultat d’aquest acord
va ser que una d’elles comprava a l’altra el 50% de
la seva participació en la societat per un preu pròxim
als 300 milions d’euros, evitant així la dissolució de
la companyia.
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CRÒNICA DE
LES I JORNADES
EUROPEES DE
MEDIACIÓ –
JEM2020
Elena Lauroba, professora UB.
Imma Armadans , professora UB
Maria Munne, professora/codirectora
Màster UPF-BSM
Javier Wilhelm, professor/codirector Màster
UPF-BSM
Carme Guil, magistrada i Vicepresidenta
GEMME
Gema Mayol, responsable ADR ICAB

Els passats dies 22 i 23 de gener l’ICAB va acollir
l’organització de les Primeres Jornades Europees de
Mediació – JEM2020, amb la col·laboració institucional de GEMME, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Consejo General del Poder
Judicial, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Pompeu Fabra, la Fédération des Barreaux d’Europe
(FBE), l’Associació de Professionals de la Mediació de
Conflictes (ACDMA), el Consell d’Il·lustres Col·legis de
l’Advocacia Catalana i el Consejo General de la Abogacía Española.
Aquestes Jornades, que neixen amb voluntat de continuïtat, van comptar amb professionals de la Mediació de primera línia, i va abordar amb tècniques molt
novedoses - fugint de les tradicionals taules de debat
- temes de màxima vigència i actualitat.
El primer dia, es va comptar amb la participació de
l’experta advocada i mediadora Ana Maria Uzqueda
acompanyada de Javier Wilhelm, que va abordar la
realitat del model italià de Mediació i va analitzar de
forma succinta quins són els resultats obtinguts amb
els anys d’experiència en el seu país amb la implantació de la Mediació obligatòria, i fent especial incidència al protagonisme de l’advocacia, les eines de treball
emprades, la formació dels mediadors i l’aposta per la
comediació.
Posteriorment, dirigida per les professores Maria
Munné i Inma Armadans es va constituir una “peixera de 8 professionals” on mitjançant la tècnica dels
cercles van debatre els pros i contres de l’establiment
de les sessions informatives i/o mediacions obligatòries. Els professionals que van participar provenien
de diferents àmbits com l’advocacia, la Universitat, la
psicologia, els serveis de justícia restaurativa, etc. i
van oferir un debat molt enriquidor des de les seves
diferents perspectives.
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La taula d’experiències coordinada per Elena Lauroba,
amb destacats juristes i mediadors, va “emocionar”
als Congressistes, quan van tenir l’oportunitat d’escoltar “in situ” el testimoni real d’usuaris amb experiències de mediació, i que van exposar les bondats
d’aquest sistema en l’àmbit de la justícia restaurativa,
contenciós-administrativa o sanitària.
Amb la trobada de la motxilla transparent es va posar
fi a la primera jornada, i amb aquesta tècnica els congressistes dirigits per les coordinadores Carme Guil i
Isabel Cabós, van “omplir” de conclusions científiques
la “motxilla” de la primera jornada.
Amb la tècnica de l’OPEN SPACE vàrem fer un treball
de reflexió-conclusió sobre el que es va treballar a la
resta de la Jornada. Així, vam proposar als assistents
que parlessin sobre el que la jornada els havia aportat
i quines idees-força podien extraure per impulsar de
forma definitiva la mediació. A la nostra imaginària motxilla transparent vam guardar totes aquelles reflexions
dels assistents entre les quals es troben les següents:
1) calen campanyes públiques de difusió efectives i ben
instrumentades, 2) cal incentivar la cultura de la pau i
la resolució dels conflictes a les escoles, 3) cal incloure als diferents graus universitaris formació tècnica en
mediació civil i en justícia restaurativa, també a l’Escola
Judicial, 4) cal una major col·laboració entre mediació
i advocacia i 5) cal fer de la mediació una professió de
prestigi i reconeguda econòmicament.
L’endemà, l’ICAB, va tenir el plaer i l’honor de comptar
amb la participació d’ Álvaro Gil Robles, antic defensor
del Poble i antic Comissari del Consell d’Europa. Va
impartir una conferència magistral a partir de la seva
experiència personal en els àmbits polític i institucional, i va fer constar la importància del contingut de
l’article 24è de la Constitució, un mandat que obliga
a tots els poders públics per fer efectiu el Dret a la
tutela judicial efectiva; és un mandat també per a tots
els operadors jurídics (en especial judicatura i advocacia) que té molt a veure amb la celeritat de la justícia
i en facilitar al ciutadà una justícia ràpida, perquè una
justícia lenta no és justícia.
D’altra banda va exposar la proposta conjunta que
lidera des de la Fundació Valsain en defensa des Drets
Humans i Valors Democràtics, i en la qual es troba
integrat l’Institut Europeu de Mediació i Ètica Pública
(IEMEP), des d’on impulsa, juntament amb el Consejo
General del Poder Judicial i el Col·legi d’Advocats de
Las Palmas, projectes per tal que es reguli la Mediació Contenciós-Administrativa que es presentaràn
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properament en el Registre d’entrada de la taula de
peticions del Congré dels Diputats.
A aquest projecte es va sumar l’ICAB, juntament
amb la resta d’institucions col·laboradores de les
JEM2020, i amb l’ànim de què aquesta nova regulació
vagi més enllà de l’àmbit contenciós-administratiu i
s’estengui a totes les disciplines del Dret, civil, penal,
mercantil, laboral, tributari, etc. de forma definitiva.
Totes les institucions compromeses amb aquest iniciativa, vam concloure que l’època del voluntarisme i
de la paciència amb les “diferents sensibilitats polítiques” ha finalitzat i que ja és ’hora de passar a l’acció.
Les Jornades van prosseguir amb la taula de seguiment dels diferents programes de mediació que ja
estan operant en tot l’Estat (incloses també experiències internacionals com la italiana i la xilena) i que persegueixen la implantació dels estàndards europeus de
mediació, amb l’anàlisi dels resultats obtinguts en els
seus diferents àmbits, coordinada per la lletrada del
Consejo General del Poder Judicial Ana Ma. Carrascosa; van comptar entre d’altres amb el coneixement
d’un programa de justícia restaurativa a Sevilla, de
mediació laboral a Burgos de dret Civil a Soria, i les ja
mencionades a Itàlia i Xile (civil i mercantil).
La taula final va abordar uns diàlegs amb l’administració, on professionals de l’advocacia i la resta de
congressistes interpel·laven al director de Dret i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí, i a la presidenta de
GEMME, Rosalía Fernàndez, sobre el grau de compromís que estaven disposats a assolir des de les seves
diferents àrees de responsabilitat, per incorporar de
forma definitiva la mediació i la resta d’ADR, al nostre
ordenament jurídic.
Les Jornades van concloure amb la lectura del ‘Manifest per a la promoció i divulgació de la Mediació’ que
va signar el Punt Neutre per a la Mediació de Barcelona, integrat i signat l’any 2015 per diferents institucions i corporacions de Barcelona (entre les quals es
troben les Institucions organitzadores i col·laboradores
de les JEM2020), reiterant el seu compromís per al
seu compliment 5 anys després.
L’actuació musical d’Eduard Comalada i acompanyant,
van posar fi a les Jornades Europees, on tots els Congressistes van coincidir en afirmar a l’empara del Manifest, que la Mediació implica un canvi cultural que
exigeix passar de l’enfrontament al diàleg; i donant un
pas més en aquest sentit, suposa canviar la cultura
del litigi per la cultura del pacte.

D’UN COP D’ULL

REUNIÓ ICAB- HUMAN RIGHTS WATCH

La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, es va reunir al febrer amb José Manuel Vivanco, director de Human Right
Watch a la regió americana, a Washington, per explorar possibles sinergies entre ambdues institucions i analitzar amb
quines vies es pot donar suport i ajuda a aquells professionals del món de la justícia que es troben en risc per voler
garantir el dret de defensa. En la reunió la degana de l’ICAB també li va traslladar el treball del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, concretament l’ODS núm. 5, en relació a la igualtat de gènere i el núm. 16 que facilita l’accés a la justícia.

CONVENI ICAB-ICAM

El passat 28 de gener la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i el degà del Col·legi d’Advocats de Madrid, José Maria
Alonso, van signar dos convenis per facilitar la tasca de l’advocacia d’ambdues corporacions. L’objectiu d’un dels
convenis signats és oferir una formació acadèmica conjunta adaptada als nous temps i necessitats sorgides en la
pràctica jurídica i l’altre permetrà als col·legiats i col·legiades de l’ICAB poder fer reserves a l’ ‘Espacio Abogacía’, una
instal·lació de l’ICAM, pròxima a la seu judicial de la plaça Castilla.
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MONOGRÀFIC LEC

El degà emèrit i exvicepresident del Tribunal Constitucional del Col·legi, Eugeni Gay, el magistrat del jutjat de primera instància 1 de Barcelona, Guillem Soler, i l’advocat Joan Manel Trull van donar a conèixer les seves propostes de
millora en relació al procediment d’execució hipotecària en el marc dels Monogràfic que es va celebrar a l’ICAB amb
motiu dels 20 anys de publicació de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC). La conferència va ser moderada per Marcos
Camacho, degà del Col·legi d’Advocats de Jerez de la Frontera.

FORMACIÓ SOBRE MEDIACIÓ

“L’advocacia davant d’una Llei d’Impuls a la Mediació” és un tema d’anàlisi i de reflexió que es va abordar en el marc
de les jornades formatives de Sant de Raimon de Penyafort de la mà de Jesús Sánchez, secretari del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i d’Isidor García, coordinador de la Comissió de Normativa del Col·legi. Va moderar la conferència Núria Flaquer, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB.

D’UN COP D’ULL

FORMACIÓ SOBRE COMPLIANCE

La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Susana Ferrer va moderar la conferència titulada “Compliance administratiu al sector privat. Prevenció vs. Sanció” que es va celebrar el passat 29 de gener en el marc de la festivitat de
Sant Raimon. Hi van participar com a ponents Susana Grau, cap de l’Àrea d’Instrucció d’expedients de l’Autoritat Catalana de la Competència, Annabel Casahuga, legal compliance manager d’Abertis i Francisco Bonatti, advocat, vocal
de la Junta d’ASCOM i vicepresident de la Secció de Compliance de l’ICAB.

FORMACIÓ DRET LABORAL

La diputada de la Junta de Govern del Col·legi Emma Gumbert va moderar la conferència titulada “La problemàtica de l’expedient digital a la jurisdicció laboral. E-Justícia” en la qual van participar com a ponents Maldo Roch, cap
del Servei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI), de la Direcció General de Modernització de
l’Administració de Justícia; Rafael Lafuente Sevilla, lletrat de l’Administració de Justícia i Daniel Eguiguren, tècnic-funcional del Servei d’Implantació i seguiment de Programes Informàtics (SISPI). Aquest acte forma part de les jornades
formatives de Sant Raimon de Penyafort.
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FORMACIÓ SOBRE DRET DIGITAL

El passat 28 de gener i en el marc de les jornades formatives de Sant Raimon de Penyafort va tenir lloc la conferència
“Guia sobre l’ús de les cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades”. L’acte el va presentar el diputat de la
Junta de Govern Rodolfo Tesone i va comptar amb la participació com a ponents d’Iñaki Uriarte, secretari general i
director de l’àrea jurídica d’Adigital i d’Albert Castellanos, advocat especialitzat en dret mercantil i tecnològic.

FORMACIÓ DRET CIVIL

La “Problemàtica pràctica de l’RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, i
propostes de millora” va ser un altre dels temes tractats en el marc de les jornades formatives de Sant Raimon de
Penyafort. Alejandro Fuentes-Lojo Rius, diputat de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va moderar l’acte, on hi van participar com a ponents Josep Ferrer Riba, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Pompeu
Fabra i vocal de la Secció d’Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya i Enrique Vendrell,
assessor Jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.

D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA DRET CONSTITUCIONAL

La secció de Dret Constitucional del Col·legi va celebrar el passat 6 de febrer la conferència ‘Autodeterminació i drets
fonamentals a Catalunya’. Francisco Javier Bejar García, secretari de la Secció organitzadora va presentar l’acte i
als ponents que van intervenir: Rafael Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Helena Torroja, professora agregada de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i directora
acadèmica del Centre d’Estudis Internacionals (UB-MAEC-la Caixa). Va moderar l’acte Manuel Piñol Dastis, advocat i
vicepresident de la Secció de Dret Constitucional de l’ICAB.

CONFERÈNCIA SOBRE HABITATGE

La secció de Dret Civil de l’ICAB va organitzar el passat 12 de febrer la conferència: ‘Grans tenidors i obligació d’oferir
un lloguer social abans d’interposar demanda de desnonament o execució’, que va comptar amb un gran èxit d’assistència. El secretari del Col·legi, Jesús Sánchez, va presentar l’acte, en el qual hi van participar Roberto García Ceniceros, magistrat Jutge del Jutjat de Primera Instància 30 de Barcelona i Vicente Pérez Daudí, catedràtic acreditat de
Dret Processal de la Universitat de Barcelona.
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VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA

El passat 2 de febrer col·legiats i col·legiades de l’ICAB juntament amb els seus familiars van participar en la visita
guiada a la Sagrada Família que va organitzar el Col·legi de l’Advocacia amb motiu de Sant Raimon de Penyafort. L’acte
va comptar amb la participació del vicedegà, Joaquim de Miquel, i del diputat de la Junta de Govern Rodolfo Tesone.

CELEBRACIÓ DE SANT RAIMON A LA DELEGACIO D’IGUALADA

Un any més la delegació d’Igualada del Col·legi va organitzar diferents actes i de diferent índole per commemorar la
festivitat de Sant Raimon de Penyafort.
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MONOGRAFIES
DRET ADMINISTRATIU
ALENZA GARCÍA, JOSÉ
FRANCISCO, FERNÁNDEZ
LIESA, CARLOS R., CASTRO-GIL
AMIGO, JUAN (COORD.) [I 5 MÉS]
La Regulación energética y su
impacto social y ambiental.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[351.777.60(46)Ale]
ÁLVAREZ ALARCÓN, ARTURO
(DIR.); ALVARO MONTERO,
ÁNGEL DE (COORD.)
Abogacía y proceso
contencioso-administrativo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.95(46)Abo]
eBook Biblioteca Digital

MEZZASOMA, LORENZO,
REYES LÓPEZ, MARÍA JOSÉ
(COORDS.)
Turismo y daños.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.763.2(46):347.731Tur]
MIÑO LÓPEZ, ANTONIO
La defensa de la competencia
en la contratación del sector
público.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson
Reuters, 2019 [351.712
(46)”2017”:347.776Miñ]
SÁNCHEZ PINO, ANTONIO
JOSÉ, PÉREZ GUERRERO,
MARÍA LUISA (DIRS.)
Derecho deportivo: aspectos
tributarios y laborales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[351.855.3(46):796Der]

DRET CIVIL
CAÑIZARES LASO, ANA
Comunidad hereditaria
y sucesión de la empresa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[331.115.1(46)Cañ]
eBook Biblioteca Digital

DESTAQUEM
“La consolidation du droit en
Chine”, En: Revue internationale de
droit comparé, n. 4, oct-déc. 2019,
p. 308 p.
“Constitución: 40 aniversario
de la Constitución Española”,
En: Revista jurídica del Notariado,
núm. extraord. 14, 2018, 529 p.
“La sentencia del procés”,
En: El Cronista del estado social y
democrático de derecho, n. 82-83,
oct.-nov. 2020, 133 p.
Versió en línia accessible només
per a persones col·legiades de
l’ICAB Biblioteca Digital
[http://www.icab.cat/biblioteca/
iustel/16]

BORRÀS PENTINAT, SUSANA
(COORD.), VARGA PASTOR,
AITANA DE LA, ESTEVE MOLTÓ,
JOSÉ ELÍAS [I 6 MÉS]
La defensa de la vida y el
medio ambiente: la situación
de las personas defensoras.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[351.777.6(46)Bor]
MELÓN MUÑOZ, ALFONSO (DIR.)
Memento práctico
Administrativo: 2020.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019. [PRA]

GARCÍA TERUEL, ROSA MARÍA
La Sustitución de la renta
por la rehabilitación o
reforma de la vivienda en los
arrendamientos urbanos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.453.3(46)Gar]

LUQUE JIMÉNEZ,
MARÍA DEL CARMEN
El Rango registral en las
novaciones de hipoteca.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.277(46):347.435Luq]
MARTÍNEZ CALVO, JAVIER
La guarda y custodia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.643(46)Mar]
RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana.
Relaciones económicas de los
matrimonios y las uniones
registradas en España, antes
y después de los reglamentos
(UE) 2016/1103 y 2016/1104.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.626(46)Rod]
eBook Biblioteca Digital
SALAS CARCELLER, ANTONIO
(COORD.); LÓPEZ SENDÓN,
MANUEL (COL.)
Atribución de la vivienda
familiar: análisis práctico
de todos los supuestos de
atribución del hogar familiar
en caso de separación o
divorcio de la pareja.
A Coruña (Galicia): Colex, 2019.
[347.627.2.03(46)Atr]
SERRANO RUIZ,
MIGUEL ÁNGEL
El daño moral por
incumplimiento del contrato.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.513(46):347.449Ser]
eBook Biblioteca Digital

LUCAS ESTEVE, ADOLFO (ED.)
La gestación por sustitución.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.63(46):340.614Ges]
eBook Biblioteca Digital

VICENTE TORRES, MARGARITA
La distribución de la
responsabilidad civil entre el
promotor, los agentes técnicos
y el constructor.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.56(46):69Vic]
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DRET CONSTITUCIONAL
GARCÍA ROCA,
FRANCISCO JAVIER
La transformación
constitucional del Convenio
Europeo de Derechos
Humanos.
Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2019.
[342(4)Gar] ]

REIXACH, MARC, ROMERO
CORONADO, JUAN, CARRASCO
GONZÁLEZ, FRANCISCO M.
(AUTS.) [I 5 MÉS].
La colaboración privada y
entre administraciones en
la aplicación de los tributos.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[336.225(46)Col]

DRET LABORAL
ÁLVAREZ ALARCÓN, ARTURO
(DIR.); ALVARO MONTERO,
ÁNGEL DE (COORD.)
Abogacía, graduados sociales
y proceso laboral.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[331.16(46)Abo]
eBook Biblioteca Digital
BARRERO JIMÉNEZ,
JOSÉ MARÍA (DIR.)
Guía práctica sobre la
tributación y la cotización de
las diferentes indemnizaciones
por extinción del contrato de
trabajo y de otros supuestos
indemnizatorios en la relación
laboral.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.1(46)Gui]

LANDA GOROSTIZA,
JON-MIRENA (DIR.); GARRO
CARRERA, ENARA (COORD.)
Retos emergentes de
los derechos humanos:
¿garantías en peligro?.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[DH-342.7(46)Ret]
OEHLING DE LOS REYES,
ALBERTO
Protección constitucional
de la integridad personal
del detenido y recluso: medios
de tutela jurídica nacional
e internacional.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.137/.139(46):342.722Oeh]

DRET INTERNACIONAL
JIMÉNEZ GÓMEZ, BRISEIDA SOFÍA
Garantías reales sobre bienes
inmateriales en el comercio
internacional.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.7:341.96Jim]
ORTIZ VIDAL, MARÍA DOLORES
La adopción internacional tras
la Ley 26/2015.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.633:341.96Ort]
eBook Biblioteca Digital

DRET FISCAL
ADAME MARTÍNEZ,
FRANCISCO (DIR.); RAMÍREZ
LÓPEZ, JORGE, MÉNDEZ
CORTEGANO, IGNACIO,
VÁZQUEZ MARTÍN, MANUEL
[I 4 MÉS].
La lucha contra el fraude
fiscal en España y en la Unión
Europea. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[343.359(46)Luc]
CARRASCO GONZÁLEZ,
FRANCISCO M., BERTRÁN
GIRÓN, MARÍA (DIRS.); VILALTA

SUBERVIOLA GILABERT,
JOSÉ RAMÓN
La protección del personal
desplegado en operaciones
de paz por el derecho penal e
internacional humanitario.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[DPI-341.33Sub]

BLASCO LAHOZ,
JOSÉ FRANCISCO
Las contingencias
profesionales de la Seguridad
Social: un estudio sistemático
del accidente de trabajo y
la enfermedad profesional
(trabajadores por cuenta ajena
y trabajadores autónomos).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[331.822(46)Bla]
eBook Biblioteca Digital
FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ,
JAVIER
Prevención de riesgos
laborales y empresa:
obligaciones y
responsabilidades. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019. [331.82(46)Fer]
FERNÁNDEZ PRATS, CELIA,
GARCÍA TESTAL, ELENA,
LÓPEZ BALAGUER, MERCEDES
Los derechos de conciliación
en la empresa: la
corresponsabilidad como
objetivo para la igualdad.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[331.817(46)Fer]
eBook Biblioteca Digital
GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
CARLOS
Guía práctica sobre protección
de datos: ámbito laboral.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi

Thomson Reuters, 2019. [331(46)
(036):342.738Gon]
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS,
ORTEGA LOZANO, POMPEYO
GABRIEL
El derecho de huelga:
configuración y régimen
jurídico.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.89(46)Mon]
SANTAELLA VALLEJO,
ALMUDENA
Corresponsabilidad en la
vida laboral y familiar: una
asignatura sobre la igualdad
jurídica.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.817(46)San]
VILLALOBOS CABRERA,
FERNANDO (COORD.)
Memento práctico: Prevención
de riesgos laborales: 20202021.
Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2019. [PRA]

DRET MERCANTIL
ALCOLEA CANTOS, JOSÉ
MIGUEL, PARDO PARDO,
JUANA MARIA (COORDS.)
Defensa corporativa y
compliance.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[657(46):347.72.036Def]
Aumento y reducción
de capital: operaciones
acordeón.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.72.033(46)Aum]
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Disolución y liquidación
societaria.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.72.045(46)Dis]
LABATUT SERER, GREGORIO,
AGUILAR JARA, IGNACIO
Contabilidad de operaciones
societarias: presentación de
instrumentos financieros y
otras operaciones mercantiles.
Madrid: Francis Lefebvre, 2019.
[347.719(46)Lab]
LOUREDO CASADO, SARA
El diseño industrial no
registrado. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.
[347.773(46)Lou]
MARTÍNEZ PÉREZ, MIRIAM
Patent trolls y derecho de
la competencia: los usos
ofensivos de los derechos
de patente.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.771(46)Mar]
PÉREZ IGLESIAS, JUAN
MANUEL, SÁNCHEZ INIESTA,
GINÉS, SÁNCHEZ SERRANO,
JOSÉ RAMÓN
Contabilidad de sociedades.
Madrid: Francis Lefebvre, 2019.
[PRA-(076)347.719Per]
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DRET PENAL
BUENO DE MATA, FEDERICO
Las diligencias de investigación
penal en la cuarta revolución
industrial: principios teóricos
y problemas prácticos.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.132(46)Bue]
DELGADO SANCHO,
CARLOS DAVID
Responsabilidad penal de
políticos y funcionarios
públicos.
A Coruña (Galicia): Colex, 2019.
[343.35(46)”2015”Del]

Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.98(46):343.341Her]
MARTÍN DEL PESO GARCÍA,
RAFAEL (COORD.);
LAGO GARMA, ANA (COL.)
Negligencias médicas: guía
práctica sobre la responsabilidad
civil, administrativa y penal
del colectivo médico. A
Coruña (Galicia): Colex, 2019.
[347.56(46):61Mar]

PÉREZ TROYA, ADORACIÓN,
MIQUEL RODRÍGUEZ, JORGE
(COORDS.); ARENAS GARCÍA,
RAFAEL, BOET SERRA, ELENA,
CABANAS TREJO, RICARDO
(AUTS.) [I 9 MÉS]
Derecho de sociedades
europeo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.72(4-672UE)Der]

NISTAL BURÓN, JAVIER
La víctima en el derecho
penitenciario.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.8(46):343.98Nis]
eBook Biblioteca Digital
QUINTERO OLIVARES,
GONZALO, MORALES PRATS,
FERMÍN, TAMARIT SUMALLA,
JOSEP MARIA [I 1 MÉS]
Las reformas penales de 2019.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.34/.35(46)”2019”Qui]
RAMÓN RIBAS, EDUARDO
Detenciones ilegales practicadas
por funcionario público.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.432(46)Ram]
eBook Biblioteca Digital

GORJÓN BARRANCO,
MARÍA CONCEPCIÓN
Ciberterrorismo y delito de
odio motivado por ideología.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
eBook Biblioteca Digital
HEREDERO ORTÍZ DE LA TABLA,
LUIS
La protección legal a las víctimas
del terrorismo en España: nuevos
retos y perspectivas.

BAÑÓN GONZÁLEZ,
ALEJANDRO (COORD.);
CASTILLO MARTÍNEZ,
CAROLINA DEL CARMEN,
FONT DE MORA RULLÁN,
JAIME, MIÑANA LLORENS,
VICENTE (AUTS.) [I 5 MÉS]
El embargo: la medida judicial
y su anotación preventiva en
el registro de la propiedad.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.952.45(46)Emb]
eBook Biblioteca Digital
COBAS COBIELLA,
MARÍA ELENA (DIR.)
Mediación, arbitraje y
conciliación: una puesta al
día. Valencia: Tirant lo Blanch,
2019.
[347.4(46):304Med]
eBook Biblioteca Digital

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO
Las medidas y su ejecución
en el sistema de justicia penal
juvenil. Valencia: Tirant lo Blanch,
2019. [343.224.1(46)Gar]
eBook Biblioteca Digital
GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS
(DIR.); MADRID BOQUÍN, CHRISTA
MARIA (COORD.)
Tratado sobre compliance penal:
responsabilidad penal de las
personas jurídicas y modelos
de organización y gestión.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[657(46):343.222Tra]
eBook Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL

RUIZ ARIAS, MIRIAM
Delito de contaminación básico:
atribución de responsabilidad a
la empresa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[343.77(46)Rui]
eBook Biblioteca Digital

GUTIÉRREZ SANZ, MARÍA
ROSA
La declaración del sospechoso
y del detenido en la fase
preprocesal del proceso
penal: ante la policía y ante el
Ministerio Fiscal.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.1(46)Gut]
eBook Biblioteca Digital
MARTÍN PASTOR, JOSÉ
Las técnicas de reparación
judicial colectiva en el
proceso civil. De las
incipientes acciones
colectivas a la tradicional
acumulación de acciones.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.922(46)”2015”Mar]
MONTESINOS GARCÍA, ANA
Las acciones colectivas en
el marco de un arbitraje.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019
[347.918(46)Mon]
eBook Biblioteca Digital
PALOMAR OLMEDA,
ALBERTO (DIR.)
Practicum acceso a la
abogacía y procura:
preparación del examen de
acceso 2020.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019. [PRA]
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GOÑI RODRÍGUEZ DE
ALMEIDA, MARÍA (DIR.);
CALDERÓN CORREDOR,
ZULEMA, CARMONA
GONZÁLEZ, NIEVES, DÍEZ
ESTELLA, FERNANDO [I 5 MÉS]
Conflictos y retos jurídicos del
alojamiento colaborativo (a través
de plataformas electrónicas).
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.453.3(46):338.48Goñ].
PASCUAL-VIVES, FRANCISCO
La legitimación activa del
individuo en el arbitraje de
inversión.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.918Pas]

DRETS DIGITALS
ALGUACIL MARÍ, Mª PILAR
(DIR.); MONTESINOS OLTRA,
SALVADOR (COORD.)
Aspectos jurídicos y fiscales
de la economía colaborativa.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.732(46):658.016Asp]
ARRABAL PLATERO, PALOMA
La prueba tecnológica:
aportación, práctica y valoración.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.94(46):004.7Arr]
CASTILLO DE MESA, JOAQUÍN
El Trabajo social en la era digital.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[351.84(46):004.7Cas]
ESCOBAR MORA,
CAMILO ALFONSO
El derecho preventivo del
consumo en la inteligencia
artificial en la publicidad digital.
A Coruña (Galícia): Colex, 2019.
[347.777(46):004.7Esc].
GIMÉNEZ ZURIAGA,
ISABEL (DIR.)
Retos de la sociedad digital
y medios de pago.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2019.
[347.752(46):004.056.5Ret].

NOCETE CORREA,
FRANCISCO JOSÉ
La tributación de la economía
digital en el contexto internacional,
europeo y español.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.74(46):004.7Noc].
RODRÍGUEZ ESCANCIANO,
SUSANA
Derechos laborales digitales:
garantías e interrogantes.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.1(46):004.7Rod]
RUIZ PERIS, JUAN IGNACIO
(DIR.)
Daños, comercio electrónico
y derecho europeo de la
competencia.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.776(4-672UE)Dañ]
SARSANEDAS COLL, JAN
Guía práctica para una transición
exitosa de la empresa al nuevo
paradigma de la administración
electrónica: cómo adaptarse a
la ley, evitar fracasos digitales e
impulsar la empresa al siguiente
nivel de eficiencia.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[35(46):004.7Sar]

RECENSIONS
FUENTES-LOJO RIUS, ALEJANDRO,
FUENTES-LOJO LASTRES, ALEJANDRO
Nueva Suma de Arrendamientos Urbanos:
comentarios a la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
adaptada al Real Decreto Ley 7/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.453.3(46)Fue]

Obra jurídica que conté una anàlisi crítica i detallada de cada
precepte de la LAU i de la normativa processal aplicable als
arrendaments urbans. La sistemàtica utilitzada és la tradicional
seguida en les obres de Fuentes Lojo; tot això des d’un punt de
vista pràctic, perquè la intenció dels autors és que aquest llibre
sigui una obra de consulta útil per al professional i per a tots
els interessats en la regulació dels contractes d’arrendament
de finca urbana, que ajudi a resoldre els dubtes i problemes
que se’ls plantegin. Els rigorosos comentaris dels autors
sobre la Llei d’Arrendaments Urbans, enllaçats amb l’última
jurisprudència aplicable, tot això ofereix la més completa
informació dels estudis especialitzats sobre la matèria que
permeten aprofundir en el coneixement d’aquesta, constituint el
millor instrument de treball per al professional del Dret.
PICÓ I JUNOY, JOAN (DIR.);
MIRANDA VÁZQUEZ, CARLOS DE (COORD.)
La prueba en acción. Estrategias
procesales en materia probatoria: libro en
homenaje a Lluís Muñoz Sabaté.
Barcelona: JM Bosch Editor, 2019.
[347.94(46)”2015”Pru]

Obra coral de molt recomanable consulta,
escrita en homenatge al professor Lluís
Muñoz Sabaté, dirigida per Joan Picó
i coordinada per Carlos de Miranda. El
seu contingut tracta des de la reflexió
de quan és millor demanar l’interrogatori de la part contrària
i quan no, passant per la conveniència de la prova testifical,
la seva preparació i renúncia, la percepció del Jutge envers la
prova testifical, la prova documental, per acabar en l’anàlisi
de la veracitat o no dels dictàmens forenses, així com les
tècniques de credibilitat que aplica l’autoritat judicial que ha
de valorar la prova presentada. Així doncs, és un contingut
amplíssim, d’extraordinària utilitat pràctica pel professional de
l’advocacia, especialment per aquells que son processalistes.
Per aconseguir el coneixement dinàmic de tota la matèria que
hi conté, en el llibre s’hi exposen les experiències professionals
d’experts litigants socis de despatxos grans de tota Espanya,
a més de magistrats i especialistes en psicologia judicial.
Igualment, fer constar, que es recullen els resultats de dos
assajos clínics que des de l’Associació de Probàtica i Dret
Probatori, s’han realitzat respecte la prova pericial i les proves
personals (interrogatori de les parts i dels testimonis).

ANIMUS JOCANDI
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3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2

4
5
6
7
8

© 2019 www.pasatiemposweb.com

3

HORIZONTALES: 1. Relativo al ala. Accesos dolorosos
del intestino, hígado o riñón, determinados por diversas
dolencias. 2. Acceder, ingresar. Vacías, desocupadas.
3. Renio. Contrato en que todas las ventajas son para
una de las partes. 4. Experiencia de lo divino. Polietileno.
5. Escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados, y en el cual se da noticia de algo para que
sea notorio a todos. Persona que ha puesto la demanda
en un juicio. 6. Mujer que se dedica al ejercicio de la medicina. Yodo. 7. Diferente. Signos ortográficos que se usan
para dividir, al final del renglón, una palabra que no cabe

completa en él. 8. Acusada, culpada. Ciudad alemana.
En adjetivos significa agente.
VERTICALES: 1. Que tiene derecho a que se le satisfaga
una deuda. 2. Descifra lo escrito. Conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio cuya finalidad
es el levantamiento de las cargas comunes. 3. Preposición
latina. Es la millonésima parte de un metro. 4. Conjunto de
bienes que deja una persona a su fallecimiento. 5. Parte
que queda de un todo. 6. Contrato esponsalicio y capitulaciones matrimoniales. 7. Nave espacial de procedencia
extraterrestre. Todavía, hasta este momento. 8. Persona no
eclesiástica ni religiosa, civil. Que está de moda. 9. Nombre
propio masculino. 10. Óxido de calcio. Letra y música de
una canción. 11. Al revés, óxido de azufre. Concesión, permiso. 12. Del suero o la serosidad.

SOLUCIONES
Horizontales: 1. Alar. Cólicos. 2. Ceder. Vagas. 3. Re. Leonino. S. 4. E. Mística. Pe. 5. Edicto. Actor. 6. Doctora. Iodo.
7. Otro. Guiones. 8. Rea. Bonn. Ora.
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Verticales: 1. Acreedor. 2. Lee. Dote. 3. Ad. Micra. 4. Relicto. 5. Resto. B. 6. C. Otorgo. 7. Ovni. Aún. 8. Laica. In.
9. Ignacio. 10. Cao. Tono. 11. Os. Poder. 12. S. Serosa.
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Busca en esta sopa de letras 12 palabras relacionadas con temas jurídicos.

