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EDITORIAL

“Una veu, una advocacia, una nova realitat”. Amb aques-
tes paraules plenes de significat vam commemorar, un 
any més, la festivitat del patró de l’Advocacia de Barcelo-
na, advocacia que garanteix amb encert el Dret de defen-
sa com a pilar fonamental de tot Estat. El moment àlgid 
de la festivitat va ser, sens dubte, la Sessió Solemne, en 
la qual es va retre homenatge als companys i companyes 
que  compleixen 50 anys de col·legiació. La institució els 
està enormement agraïda per la seva feina i compromís.

Amb la mateixa il·lusió, vam donar la benvinguda als 
nous togats i vam felicitar als guardonats i guardonades 
amb la medalla de l’ICAB, el màxim reconeixement amb 
el qual es pot distingir als advocats i advocades i a les 
institucions que han contribuït amb el seu treball a en-
grandir la professió.

Enguany ens van honorar amb la seva presència degans 
i deganes vinguts d’altres col·legis catalans, d’arreu 
d’Espanya i de l’estranger així com representants de les 
principals institucions de l’advocacia internacional, que 
juntament amb la judicatura, la fiscalia i autoritats de la 
societat civil, ens van permetre sentir com de solidària 
és la nostra professió, i com de forts són els vincles que 
uneixen als professionals que servim amb vocació la de-
fensa dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes.

De la mà d’alts representants de l’advocacia interna- 
cional vam acollir les “Trobades de Barcelona-Memorial 
Jacques Henry” de la Federació dels Col·legis d’Advo-
cats d’Europa, tractant un tema de rabiosa actualitat 
com és “la igualtat de gènere”, vista des de diferents 
perspectives enriquidores i amb l’amplitud de mirades 
que proporciona la visió transnacional.

Un altre eix vertebrador de la setmana d’activitats van 
ser les sessions formatives relacionades amb diferents 
novetats jurídiques, que van propiciar l’actualització de 
coneixements i l’aplicació pràctica en el dia a dia de la 
nostra professió.

Som els advocats i advocades els que coadjuvem al 
desenvolupament econòmic i social de la nostra soci-
etat, que estimulem les relacions entre pobles de les 
diferents nacions, que impulsem els intercanvis cultu-
rals, que utilitzem la norma jurídica com a instrument 
per a la solució dels conflictes. 

Els Col·legis de l’Advocacia hem cobert amb encert, 
des de temps immemorials, l’accés dels més desfa-
vorits al dret de defensa. Per això vam expressar el 
nostre res- pecte i admiració vers els col·legiats i col-
legiades que exerciu la forma més noble de la profes-
sió: els advocats i advocades del Torn d’ofici. 

Amb motiu de la celebració de Sant Raimon de Pe-
nyafort l’advocacia barcelonina va prendre el protagonis-
me i el Col·legi va esdevenir, més que mai, el punt de 
trobada i de reunió de 1.300 companys i companyes, en 
el seu sopar de Gala; moment de germanor, records i 
vivències compartides.

Volem agrair, de tot cor, la vostra participació als actes 
que, amb molta il·lusió, va dissenyar la Junta de Govern 
per aquesta edició de la festivitat, i que ha permès que 
aquest Sant Raimon hagi estat un gran èxit.

Moltes gràcies a tots i a totes per fer del Col·legi una 
institució plural, propera, moderna i útil!

UN SANT RAIMON D’ÈXIT
Mª Eugènia Gay

Degana de l’Il·lustre Col·legi de  
l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la seva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços
any. d’alimentació2, màxim 50€ bruts al mes.

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*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. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors
cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo
mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
2. Li abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagi fet una compra durant el mes amb les seves targetes de crèdit.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/12/2018 fins al 30/06/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.



Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei orgànica 4/2018, de 28 
de desembre, de reforma de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial. BOE núm. 314 
29/12/2018

 Llei orgànica 5/2018, de 28 
de desembre, de reforma de la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial, sobre mesures ur-
gents en aplicació del Pacte d’Estat 
en matèria de violència de gènere. 
BOE núm. 314 29/12/2018

 Llei 11/2018, de 28 de desem-
bre, per la qual es modifica el Codi 
de Comerç, el text refós de la Llei 
de Societats de Capital aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de 
juliol, d’Auditoria de Comptes, en 
matèria d’informació no financera i 
diversitat. BOE núm. 314 29/12/2018

 Reial decret llei 21/2018, de 14 
de desembre, de mesures urgents 
en matèria d’habitatge i lloguer. BOE 
núm. 304 18/12/2018

 Reial decret 1461/2018, de 21 
de desembre, pel qual es modifica 
el Reglament de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques 
aprovat pel Reial decret 439/2007, 
de 30 de març, en matèria de de-
duccions en la quota diferencial per 
circumstàncies familiars, obligació 
de declarar, pagaments a compte, 
rendes vitalícies assegurades i obli-
gacions registrals. BOE núm. 308 
22/12/2018

 Reial decret llei 24/2018, de 
21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retri-
bucions en l’àmbit del sector públic. 
BOE núm. 312 27/12/2018

 Reial decret 1517/2018, de 28 
de desembre, pel qual es modifica 
el Reglament sobre les condicions 
per a la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques, el 
servei universal i la protecció dels 
usuaris, aprovat pel Reial decret 
424/2005, de 15 d’abril. BOE núm. 
314 29/12/2018

 Reial decret 1518/2018, de 28 
de desembre, pel qual s’aprova el 
Programa anual 2019 del Pla Estadís-
tic Nacional 2017-2020. BOE núm. 
314 29/12/2018

 Reial decret llei 23/2018, de 
21 de desembre, de transposició de 
directives en matèria de marques, 
transport ferroviari i viatges combi-
nats i serveis de viatge vinculats. 
BOE núm. 312 27/12/2018

 Reial decret 70/2019, de 15 
de febrer, pel qual es modifiquen el 
Reglament de la Llei d’Ordenació 
dels Transports Terrestres i altres 
normes reglamentàries en matèria 
de formació dels conductors dels 
vehicles de transport per carretera, 
de documents de control en relació 
amb els transports per carretera, de 
transport sanitari per carretera, de 
transport de mercaderies perilloses 
i del Comitè Nacional del Trans-

port per Carretera. BOE núm. 44 
20/02/2019

 Reial decret 1464/2018, de 21 
de desembre, pel qual es desen-
volupen el text refós de la Llei del 
Mercat de Valors, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 4/2015, de 23 d’oc-
tubre i el Reial decret llei 21/2017, 
de 29 de desembre, de mesures 
urgents per a l’adaptació del Dret 
espanyol a la normativa de la Unió 
Europea en matèria de mercat de 
valors, i pel qual es modifiquen par-
cialment el Reial decret 217/2008, 
de 15 de febrer, sobre el règim 
jurídic de les empreses de serveis 
d’inversió i de les altres entitats que 
presten serveis d’inversió i pel qual 
es modifiquen parcialment el Re-
glament de la Llei 35/2003, de 4 de 
novembre, d’Institucions d’Inversió 
Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 
1309/2005, de 4 de novembre, i 
altres reials decrets en matèria de 
mercat de valors. BOE núm. 313 
28/12/2018

 Decret llei 6/2018, de 13 no-
vembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques 
que documenten l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hi-
potecària. BOE núm. 20 23/01/2019

 LLEI 1/2019, del 15 de febrer, 
de supressió del Consell Comarcal 
del Barcelonès. DOGC núm. 7813 
19/02/201

 Resolució de 22 de gener de 
2019, del Congrés dels Diputats, 
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per la qual s’ordena la publicació de 
l’Acord de derogació del Reial decret 
llei 21/2018, de 14 de desembre, 
de mesures urgents en matèria 
d’habitatge i lloguer. BOE núm. 21 
24/01/2019

 Resolució de 22 de gener de 
2019, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de convalidació del Reial 
decret llei 27/2018, de 28 de desem-
bre, pel qual s’adopten determina-
des mesures en matèria tributària i 
cadastral. BOE núm. 25 29/01/2019

 DECRET 273/2018, de 20 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 2019. DOGC 
núm. 7776 28/12/2018

 DECRET LLEI 1/2019, de 8 
de gener, de necessitats finance-
res del sector públic, en matèria de 
funció pública i tributària en pròrroga 
pressupostària. DOGC núm. 7785 
10/01/2019

 DECRET 6/2019, de 8 de 
gener, de reestructuració del De-
partament de Justícia DOGC núm. 
7785 10/01/2019

 RESOLUCIÓ JUS/110/2019, 
de 22 de gener, de modificació de la 
Normativa de l’Advocacia Catalana 
del Consell dels Il·lustris Col·legis 
d’Advocats de Catalunya. DOGC 
núm. 7799 30/01/2019

 Correcció d’errors del Reial 
decret llei 27/2018, de 28 de desem-
bre, pel qual s’adopten determina-

des mesures en matèria tributària i 
cadastral. BOE núm. 18 21/01/2019

 Correcció d’errors del Reial 
decret llei 28/2018, de 28 de de-
sembre, per a la revaloració de les 
pensions públiques i altres me-
sures urgents en matèria social, 
laboral i d’ocupació. BOE núm. 18 
21/01/2019

 DECRET LLEI 2/2019, de 22 
de gener, de modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per tal 
d’incorporar mesures contra els 
trastorns de la conducta alimentària. 
DOGC núm. 7795 24/01/2019

 DECRET LLEI 3/2019, de 22 
de gener, sobre l’increment retri-
butiu per a l’any 2019 i la recupe-
ració parcial de l’import de la paga 
extraordinària de l’any 2013 per al 
personal del sector públic de la Ge-
neralitat de Catalunya. DOGC núm. 
7795 24/01/2019

 DECRET LLEI 4/2019, de 29 
de gener, de mesures urgents en 
matèria de transport de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles 
amb conductor. DOGC núm. 7800 
31/01/2019

 ACORD GOV/20/2019, de 
5 de febrer, pel qual és crea el 
Consell Assessor de Defensa dels 
Drets Civils i Polítics. DOGC núm. 
7805 07/02/2019 DOGC núm. 7805 
07/02/2019

 RESOLUCIÓ 272/XII del Parla-
ment de Catalunya, de validació del 
Decret llei 1/2019, del 8 de gener, 
de necessitats financeres del sector 

públic, en matèria de funció pública 
i tributària en pròrroga pressupostà-
ria. BOE núm. 39 14/02/2019

 Circular 5/2018, de 26 de 
novembre, de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, per la qual es 
modifiquen les Circulars 4/2008, 
7/2008, 11/2008 i 1/2010, sobre in-
formació pública i periòdica d’Institu-
cions d’Inversió Col·lectiva, normes 
comptables, comptes anuals i estats 
d’informació reservada d’Entitats de 
Capital de Risc, gestores d’Instituci-
ons d’Inversió Col·lectiva i Entitats 
de Capital de Risc i sucursals de 
gestores europees establertes a Es-
panya. BOE núm. 311 26/12/2018

 Resolució de 20 desembre de 
2018, per la qual s’ordena la publi-
cació de l’Acord de Convalidació del 
Reial decret llei 20/2018, de 7 de 
desembre, de mesures urgents per 
a l’impuls de la competitivitat eco-
nòmica en el sector de la indústria i 
el comerç a Espanya. BOE núm. 314 
29/12/2018

 Ordre PCI/1424/2018, de 28 de 
desembre, per la qual es convoca la 
prova d’avaluació d’aptitud professi-
onal per a l’exercici de la professió 
d’Advocat per a l’any 2019. BOE 
núm. 314 29/12/2018

 Resolució de 21 de desem-
bre de 2018, de la Direcció General 
de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, per la qual s’estén la 
col·laboració social a la presentació 
per via telemàtica de les sol·lici-
tuds de rectificació d’autoliquidació 
i s’aprova el document normalitzat 
per a acreditar la representació per a 
la seva presentació per via telemàti-
ca en nom de tercers. BOE núm. 6 
07/01/2019



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

El passat 24 de gener de 2019 es va 
publicar al DOGC el Decret llei 2/2019, 
de 22 de gener, de modificació de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per tal d’in-
corporar mesures contra els trastorns 
de la conducta alimentària. 

Aquesta disposició modifica el Codi 
de Consum de Catalunya introduint 
una definició específica, als efec-
tes d’aquesta llei, de les persones 
susceptibles de patir trastorn de la 
conducta alimentària (TCA). Aques-
ta previsió permet que el Codi 
incorpori, dins l’àmbit del Dret a la 
protecció de la salut i a la seguretat, 
la protecció (com a col·lectius espe-
cialment protegits) de les persones 
susceptibles de patir trastorns ali-
mentaris com l’anorèxia i la bulímia.

Per a aquesta protecció la norma es 
planteja la prohibició de les activi-
tats relacionades amb la posada 
en el mercat de béns i serveis que 
fomentin o indueixin a les persones 
consumidores hàbits no saludables 
o trastorns alimentaris com són 
l’anorèxia i la bulímia, entre altres.

També estableix que les persones 
intermediàries en els serveis de la 

societat de la informació són res-
ponsables de la veracitat i la legalitat 
de la informació que publiquen 
referent a l’àmbit dels trastorns de 
conducta alimentària des del mo-
ment que coneixen o poden haver 
conegut -emprant una diligència nor-
mal- la manca de veracitat o la il·lici-
tud dels continguts, i sempre que no 
actuïn de manera ràpida per procedir 
a la retirada d’aquestes dades o a 
impossibilitar el seu accés.

Es tipifica com a infracció greu la 
realització d’activitats de promoció, 
publicitat, oferta o qualsevol altra 
que fomenti o indueixi les persones 
consumidores a l’adopció d’hàbits 
relacionats amb els trastorns ali-
mentaris com l’anorèxia i la bulímia, 
entre d’altres.

Per últim, pel que fa a la responsa-
bilitat, s’estableix que les persones, 
les plataformes digitals o els serveis 
en línia (online) que cooperen o 
encobreixen una conducta infracto-
ra referent a l’àmbit dels trastorns 
de conducta alimentària en són els 
responsables, com a cooperadors o 
encobridors. 

Qualsevol persona, plataforma 
digital o servei en línia que actua 
com a intermediari i que conegui o 
pugui conèixer una conducta infrac-
tora n’és també responsable si no 
adopta les mesures necessàries per 
suprimir o retirar els enllaços o els 
continguts afectats.

Certament serà dificultosa l’aplicació 
de tots aquests aspectes relacionats 

amb la persecució d’aquells que uti-
litzin internet i els serveis de la soci-
etat de la informació per a promoure 
activitats il·lícites com les indicades, 
perquè la xarxa no té fronteres tan 
definides com es pretén a la norma, 
però ara ja podrem dir que hi ha 
infractors que es podran perseguir. 
En aquest sentit, aquest és un pri-
mer pas necessari i, sobre tot, molt 
esperat.

Si fem una consulta per les hemero-
teques, ens podem trobar notícies 
des del 2008 sobre pàgines web 
que es denuncien per fomentar 
l’anorèxia i la bulímia. Però, aquesta 
situació arriba a ser aclaparadora des 
de l’any 2015. Per això, la Generali-
tat de Catalunya va crear una Mesa 
para la Prevenció de los trastorns de 
conducta alimentaria que ha estat 
treballant la qüestió des de llavors, 
amb la participació de diverses 
institucions i agents socials. Entre 
d’altres, ha comptat amb la partici-
pació de l’ICAB, que des d’un primer 
moment ja va indicar que conside-
rava necessària l’aprovació d’una 
regulació jurídica per perseguir i 
sancionar l’apologia dels trastorns 
alimentaris, com l’anorèxia o la bulí-
mia, entre d’altres.

El Col·legi va plantejar que, en la 
seva opinió, el que calia era abordar 
el tema des de l’òptica de regular 
aquestes conductes com a infracci-
ons de la normativa de salut pública, 
tenint present que l’article 55 de la 
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de 
salut pública permet l’establiment 
de sistemes de vigilància, de xarxes 

UN DECRET LLEI CONTRA LES CONDUCTES DE FOMENT I INDUCCIÓ  
DE L’ANORÈXIA I LA BULÍMIA

Coordinat per Isidor Garcia 
Comissió de Normativa
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de comunicacions i d’anàlisi de 
dades per detectar i conèixer, tan rà-
pidament com sigui possible, la pro-
ximitat o la presència de situacions 
que puguin repercutir negativament 
en la salut individual o col·lectiva de 
les persones. 

Aquesta mateixa llei també per-
met el control de la publicitat i la 
propaganda de productes i activitats 
que puguin incidir en la salut, per tal 
d’ajustar-les a criteris de veracitat i 
evitar tot el que pugui suposar un 
perjudici per a la salut. El Govern 
va començar treballant en aquesta 
línia, però ha acabat incorporant-la 
en el Codi de Consum, tot i que sota 

l’aixopluc del Dret a la protecció de 
la salut.

En qualsevol cas, tal com l’ICAB 
va recomanar, s’ha evitat abordar 
aquesta problemàtica des del punt 
de vista del Dret Penal, que sempre 
ha de ser l’últim recurs per perse-
guir conductes il·lícites, a banda que 
la Generalitat no té competències 
per establir normes penals. L’ordena-
ment jurídic pot actuar des de l’àm-
bit administratiu --amb la mateixa 
eficàcia o més que des d’una norma 
penal-- per vehicular la prevenció, 
el control, la vigilància i la presa de 
mesures cautelars, quan aquestes 
siguin necessàries, com s’ha decidit 

en aquest Decret Llei. A més, la 
tipificació penal de l’apologia corre 
el risc de comportar l’efecte contrari 
i provocar la clandestinitat de les 
persones que estan patint aquest 
tipus de trastorns alimentaris ja que 
poden pensar que seran persegui-
des per la llei, en lloc de generar 
actuacions d’ajuda i suport.

Per això ens congratulem de 
l’aprovació d’aquesta disposició que 
esperem que sigui eficaç i ajudi a 
les persones que necessiten pro-
tecció davant la possibilitat de patir 
aquests tipus de trastorns alimen-
taris.

E08031263
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Actualitat

Coordinat per: Aurora Sanz (Laboral), 
Lluís Batlló (Penal),  
Iván Rodríguez (Contenciós-
Administratiu).  
 

LABORAL

OBLIGATORIETAT 
D’ABONAR EL PLUS 
D’ASSISTÈNCIA EN 
PERÍODE DE VACANCES 
PEL SEU CARÀCTER 
PERIÒDIC I HABITUAL. 

Sentència del Tribunal Suprem de 
29 de novembre de 2018

Aquesta Sentència estableix l’obli-
gatorietat, per part de les empreses, 
de pagar el “plus d’assistència” 
durant el període de vacances dels 
treballadors. En el cas concret, els 
sindicats CIG, UGT i CCOO pre-
sentaren demanda de conflicte 
col·lectiu enfront dues Associaci-
ons gallegues que es dediquen a la 
residència de persones de la tercera 
edat per quant aquestes varen 
proposar la inclusió del plus d’as-
sistència al salari base mantenint-lo 
en 12 pagues anuals i no arribaren 
a un acord amb la part empresarial. 
La demanda va ser desestimada 
tant pel Jutjat social de primera 
instància com pel TSJ de Galicia, 
entenent ambdós Tribunals que el 
plus d’assistència no és un concep-
te retributiu fixe o periòdic sinó que 
només es percep quan es treballa i, 
com a tal, el seu abonament no pot 
repercutir en la remuneració de les 
vacances. En vista de l’anterior, els 
sindicats interposaren recurs de cas-
sació que s’ha resolt favorablement 

a la part actora: El TS ha considerat 
que procedeix que el plus d’assis-
tència sigui inclòs en la retribució 
del mes de vacances ja que aquest 
es paga durant tots els mesos del 
any en què es presten serveis i, per 
tant, està vinculat a l’activitat laboral 
i disposa de la condició d’habitual no 
essent esporàdic. Entén tanmateix 
el Tribunal que el fet que aquest pa-
gament sigui en atenció als dies de 
servei efectius no altera aquest ca-
ràcter de periodicitat perquè, en de-
finitiva, la retribució de les vacances 
comprèn el salari que ordinàriament 
percep el treballador per la seva ac-
tivitat laboral i el plus d’assistència 
atén a aquesta mateixa finalitat i al-
hora justifica el període de descans 
efectiu que persegueix la figura de 
les vacances. 

EQUIPARACIÓ DE 
PROTECCIÓ PER LA 
MATERNITAT I PER LA 
PATERNITAT

Sentència de la Audiència Nacional 
de 18 de desembre de 2018

Estableix que cal igualar el càlcul de 
les retribucions variables en els per-
misos de paternitat i maternitat. El 
conflicte neix en base a la normativa 
interna d’una empresa del sector de 
la banca que regulava la retribució 
variable equiparant les condicions 
del descans per paternitat a una 
situació d’incapacitat temporal, el 
que, a judici del sindicat de l’em-
presa demandant, suposava una 
discriminació directa i indirecta per 
raó de sexe. En resolució, l’Audièn-
cia Nacional ha estimat la demanda 
de conflicte col·lectiu promoguda 

pel sindicat en contra de la Com-
panyia declarant que la redacció de 
la normativa interna empresarial 
vulnera el principi d’igualtat previst 
a l’article 14 CE i a la LO 3/2007 
en tant que conclou que, si bé no 
existeix discriminació en el fet que 
la suspensió del contracte per pater-
nitat tingui una durada inferior a la 
de la maternitat biològica perquè les 
finalitats són diferents (a la mater-
nitat biològica existeix un part que 
compromet la salut de la treballado-
ra), aquest fet no és extrapolable a 
una diferència retributiva ja que la 
lluita contra la discriminació per raó 
de sexe no s’esgota amb la pro-
tecció de la maternitat pròpiament 
dita, sinó que cal estendre-la també 
aquelles figures que serveixen a la 
“coresponsabilitat” i repartiment de 
càrregues familiars, sense les quals 
no seria possible parlar d’una igual-
tat efectiva entre homes i dones. En 
conseqüència, si la paternitat queda 
menys protegida que la maternitat, 
disminueix l’índex de treballadors 
que gaudeixen de la paternitat, per-
petuant-se, així, l’assumpció majo-
ritària de les carregues familiars per 
part de les dones.

PENAL

PRESCRIPCIÓ DELS 
DELICTES D’AGRESSIÓ I 
ABÚS SEXUAL 

Avantprojecte de Llei Orgànica de 
Protecció Integral a la Infància i 
l’Adolescència.

Aquest Avantprojecte, aporta im-
portants novetats en relació a la 
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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€ por depositante en 

cada entidad de crédito.

1 / 6
Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer 

que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero 
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.
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prescripció dels delictes contra la 
llibertat sexual.

Amb el Codi Penal actual, el termini 
de prescripció d’aquests delictes es 
comença a contar des que la víctima 
compleix 18 anys.  
 
L’avantprojecte, no obstant això, 
assenyala que el termini de prescrip-
ció dels delictes d’agressió i/o abús 
sexual començarà a comptar a partir 
de què la víctima compleixi trenta 
anys. 
 
Aquest assumpte és de gran im-
portància ja que, per l’experiència 
judicial, s’ha pogut observar com les 
víctimes d’aquests delictes solen 
denunciar els fets transcorreguts 
molts anys des que es van produir, 
la qual cosa pot ocasionar la impos-
sibilitat que la justícia persegueixi 
tals actuacions, pel fet que moltes 
d’elles estan prescrites. 
 
La tardança a denunciar té la seva 
raó de ser en què les víctimes 
necessiten una suficient maduresa 
per a vèncer la vergonya i la por que 
generen aquest tipus d’agressions, 
moment que no s’aconsegueix – 
la majoria de les vegades – ni als 
divuit anys ni després. Per això, per 
a conjugar la necessitat que les 
denúncies puguin prosperar amb la 
necessària seguretat jurídica, s’ha 
disposat el termini de trenta anys 
per a començar a comptar, des de 
llavors, la prescripció d’aquests 
delictes. 
 
D’altra banda, i a causa de la “alar-
ma social” produïda pels múltiples 
casos d’abusos que han sortit a la 
llum durant els últims mesos, la 
ministra de Justícia ha sol·licitat a la 
Fiscalia General de l’Estat que infor-
mi sobre les diligències obertes en 
els tribunals per agressions i abusos 
sexuals a menors en congregacions, 
col·legis o qualsevol altre tipus d’ins-
titució religiosa.

CONTENCIÓS- 
ADMINISTRATIU

LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA IMPOSA 
RESTRICCIONS A LES 
VTC I L’AUTORITAT 
CATALANA DE LA 
COMPETÈNCIA S’HI 
OPOSA 

Decret Llei 4/2019, de 29 de 
gener, de mesures urgents en 
matèria de transport de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles 
amb conductor i Informe de regu-
lació de l’ACCO núm. 38/2019, de 
6 de febrer de 2019

Mitjançant el Decret Llei 4/2019, 
aprovat en data 29 de gener, la 
Generalitat de Catalunya ha im-
posat una sèrie de restriccions 
al servei de transport de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles 
amb conductor (VTC). 

Bàsicament les mesures són 
tres, totes elles de caràcter res-
trictiu respecte l’actual forma de 
prestar el servei. En primer lloc, 
s’introdueix un temps mínim de 
precontractació de 15 minuts 
que, a més, és ampliable per part 
dels ens locals en funció de les 
seves particularitats territorials i 
ambientals, sense que es preve-
gi un temps màxim. Fins ara ja 
s’exigia la precontractació, però 
sense un temps mínim exigible. 

En segon lloc, es prohibeix l’esta-
cionament al carrer dels vehicles 
VTC en la recerca de clients, 
exigint de nou la prèvia contrac-
tació del servei i obligant que els 
vehicles romanguin fora de la via 
pública quan no estiguin precon-
tractats, sigui en aparcaments 
o garatges. Per últim, es prohi-

beix l’ús de la geolocalització 
que permeti als clients ubicar els 
vehicles amb caràcter previ a la 
contractació.

Respecte d’aquest Decret Llei, 
que haurà de ser sotmès a la 
consideració del Parlament de 
Catalunya, l’Autoritat Catalana de 
la Competència (ACCO) ha emès 
un informe de regulació, de 6 de 
febrer de 2019, en què es mostra 
crític i recomana la seva no con-
validació.

L’ACCO considera que aquesta 
norma aprofundeix en la dualitat 
regulatòria i, per tant, en la dis-
criminació normativa, entre dos 
serveis materialment idèntics de 
transports de viatges en vehicles 
de turisme, amb l’objectiu de 
debilitar les pressions competiti-
ves dels operadors VTC respecte 
del sector del taxi, mitjançant la 
introducció d’ineficiències artifici-
als i injustificades. 

L’Informe conclou que la regula-
ció introdueix mesures incohe-
rents, sense que els problemes 
de congestió i contaminació 
puguin ser una justificació, atès 
que les VTC, en actuar sempre 
amb precontractació, són més 
eficients en termes de conges-
tió perquè no circulen buits a la 
cerca de clients i no efectuen 
desplaçaments innecessaris. 

Així mateix, es considera una 
regulació discriminatòria perquè 
només s’aplica a un dels models 
de transport, distorsionant la 
competència amb el taxi i creant 
entorns diferenciats que no hau-
rien d’existir. L’ACCO entén que 
aquestes mesures perjudiquen 
immediatament als usuaris, en 
impedir que es puguin benefici-
ar de les diferents innovacions 
tecnològiques que han aplicat al 
servei els VTC.





MÓN  
FISCAL

Seccions

ALERTA FISCAL: EL BREXIT I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 
EN LA IMPOSICIÓ DIRECTA

A resultes de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea amb 
efectes de 30 de març, molts són els efectes col·laterals des del punt 
de vista fiscal que aquesta sortida ocasionarà en el cas que s’apliqui 
l’anomenat “Brexit dur” per falta d’acord entre Brussel·les i Londres.  
A data de preparació d’aquest article encara no hi ha hagut “Acord” 
que aprovi un període transitori. En conseqüència, els efectes imme-
diats que es derivarien en cas de falta d’acord serien els següents:

A més dels efectes en la imposició indirecta  i, en concret, en matèria 
d’IVA, Impostos Especials i Legislació duanera, els efectes més 
perniciosos d’aquesta sortida es produiran en la imposició directa.  
Recordem que els no residents fiscals a Espanya han de tributar 
per les rendes que percebin en aquest territori per l’Impost sobre 
la Renda de No Residents (IRNR), per l’Impost sobre el Patrimoni 
(IP)  pels béns i drets que posseeixin a Espanya i, per l’Impost sobre 
Successions i Donacions (ISD) per les Herències i Donacions que, 
pels corresponents punts de connexió, deguin igualment tributar a 
Espanya.

Per tant, exposarem breument les conseqüències que la sortida 
del Regne Unit de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) pot 
implicar. 

En el IRNR, els principals efectes serien: deixarien d’estar exemptes 
algunes de les rendes previstes en l’article 14 de la Llei del IRNR, tals 
com:  interessos i rendiments de capital mobiliari així com els guanys 
patrimonials derivats de la transmissió de béns mobles obtinguts a 
Espanya sense mediació d’Establiment Permanent per part de resi-
dents a UK. Així mateix deixaria d’estar exempt el rendiment derivat 
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Ángeles Postils Lanfranco
Abogado- Asesora Fiscal
Col. 26268

de la distribució de beneficis de filials espanyoles a les seves matrius 
residents a UK, també els dividends obtinguts per fons de pensions, 
i institucions d’inversió col·lectiva, dins de la UE i del EEE. I finalment, 
podria deixar de quedar exempt el guany patrimonial obtingut per un 
resident fiscal a Espanya per la transmissió de l’habitatge habitual en 
cas de reinversió fora de la UE, prevista per a afavorir la lliure circulació 
dels ciutadans dins de la UE i del EEE.

Quant a la determinació de la Base Imposable d’aquest impost, a 
més, deixarien de ser deduïbles les despeses directament relaciona-
des amb els rendiments obtinguts a Espanya, com després veurem. 
I pel que fa al tipus de gravamen, deixaria d’aplicar-se el tipus general 
del 19% aplicable fins ara per a residents a la UE i EEE, passant a apli-
car-se el tipus general del 24% aplicable fins ara a residents de països 
tercers. No obstant això, continuarà  aplicant-se afortunadament, el 
tipus de gravamen del 19% als dividends, interessos i guanys de pa-
trimoni derivats de la transmissió d’elements patrimonials que ja era 
aplicable a residents tant de la UE com de fora de la UE.

Vegem-ho amb un exemple relacionat amb Rendiments de Capital 
Immobiliari: Suposem que un resident fiscal a UK, és propietari d’un 
immoble a Espanya que es troba arrendat, sent els ingressos del 
lloguer de 21.600 Euros/any, i les despeses directament relacionades 
amb el mateix de 12.000 euros/any. La tributació actual per a aquest 
no resident era, fins a la data, la següent:

Rendiment íntegre= 9.600. El Tipus de Gravamen  19%. La qual cosa 
implicava una quota íntegra de 1.824 Euros. 

Doncs bé, tret que UK segueixi en el EEE amb el qual existeixi un 
efectiu intercanvi d’informació tributària, la tributació d’aquesta renda 
serà 21.600 x 24%= 5.184 Euros, tenint en compte, que els no 
residents a la UE no només no tenen la possibilitat de deduir cap des-
pesa en aquest tipus de rendiments, sinó que addicionalment el tipus 
que els és aplicable per a aquest tipus de rendiments és del 24%. 

En relació a l’Impost sobre Patrimoni, desapareixeria la possibilitat 
que els contribuents no residents que siguin residents en un Estat 
membre de la UE o del EEE poden aplicar la normativa pròpia apro-
vada per la Comunitat Autònoma on estava situat el major valor dels 
béns i drets dels quals eren titulars. I per últim, en relació al Impost de 
Successions afortunadament no hi hauran canvis gràcies a diferents 
sentències del TS que desprès esmentaré.

Malgrat que ens consta que diverses associacions que representen 
a britànics residents a Espanya han sol·licitat a l’Executiu una “llei 
especial i limitada” que permeti la doble nacionalitat a britànics que 



Món Jurídic · #321 · Febrer/Març 2019 Món Fiscal 15

resideixin o treballin a Espanya des de fa 10 anys, a  data de la pre-
paració d’aquest article no existia encara cap acord sobre la matèria 
desconeixent per tant com serà el divorci entre Londres i Brussel·les.

JURISPRUDÈNCIA

Entre les sentències més destacades dels Tribunals tenim les se-
güents:  
 
1.- Com és ben sabut,  són moltes les Sentències del Tribunal Su-
prem- des de 9 de Juliol de 2018-  que tracten la nul·litat del gravamen  
de la Plusvàlua municipal, en cas de transmissions inter vivos de te-
rrenys, quan aquests generin una pèrdua de valor.  Doncs bé,  la STS 
de 8 de novembre de 2018, recurs núm. 5214/2017,  esgrimeix els 
mateixos arguments allí establerts ,  acordant expressament la nul·li-
tat d’aquest gravamen quan la  pèrdua de valor es produeixi també en 
transmissions mortis causa.

2.- Una altra interessant Sentència és la del TSJ de Castella i Lleó, 28 
de Novembre de 2018, que anul·la la sanció imposada per l’Agència 
Tributària a un contribuent per presentar fora de termini la declaració 
de Béns i Drets a l’estranger (Model 720). Per tant, aquesta sentència 
obre la porta per a recórrer aquestes sancions absolutament despro-
porcionades que incompleixen els principis del dret de la UE.

3.- En l’Impost sobre Successions i Donacions a resultes de diverses 
Sentències del TS, ja es permet als ciutadans residents fiscals en 
països tercers (fora de la UE i del EEE), que puguin beneficiar-se dels 
avantatges fiscals prevists en la normativa de les Comunitats Autòno-
mes de residència dels causants residents a Espanya, d’acord amb el 
que es preveu en la Disposició addicional segona de la Llei 29/1987, 
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. 

Tot va començar quan la Sentència del TJUE de 3/09/2014 assumpte 
C-127/12 va condemnar a Espanya perquè la normativa de l’Imposat 
Successions i Donacions vigent fins a aquest moment no permetia 
que en herències i donacions amb no residents es poguessin aplicar 
els importants beneficis fiscals que han anat aprovant les diferents 
Comunitats Autònomes per als seus residents. Així, el TJUE va 
considerar que aquesta discriminació de no residents (que es veien 
obligats a pagar majors impostos aplicant exclusivament normativa 
estatal), vulnerava l’article 63 TFUE que prohibeix “totes les restric-
cions als moviments de capitals entre Estats membres i entre Estats 
membres i tercers països”.

Doncs bé, les Sentències del Tribunal Suprem 242/2018 de 
19/02/2018,  488/2018 i la 492/2018 de 21 i 22 de març 2018, i la 
1311/2018 de 18 de Juliol, permeten aplicar els avantatges fiscals de 
les Comunitats Autònomes -i aquesta és la novetat-també als resi-
dents fiscals residents fora de la UE o del EEE. , 

4.- La comparació dels valors a l’efecte de comprovació de les CC.AA 
respecte de les transmissions d’immobles és prova vàlida de la 

disminució del valor dels terrenys. STS de 17 de desembre de 2018, 
número de recurs 6380/2017.

En aquesta sentència, a més de la prova dels valors escripturats per a 
demostrar la pèrdua de valor d’un immoble, s’accepta també com a 
prova la que deriva de la comparació dels valors subministrats per les 
Comunitats Autònomes a l’efecte de transmissions d’immobles  -que 
serveixen de referència per a liquidar els impostos que gestionen, ITP 
i AJD i ISD- en aquests dos mateixos moments: si la pròpia Admi-
nistració autonòmica reconeix a través del seu sistema de valoració 
que s’ha produït una pèrdua de valor en el terreny en qüestió des 
que es va adquirir fins que es transmet, ha d’ocórrer el mateix amb el 
IIVTNU.

L’ADMINISTRACIÓ DIU:

Atès que el 2 d’abril arrenca el termini de presentació de la Declaració 
de Renda corresponent a l’exercici 2018, destaquem les següents 
consultes que afecten aquest impost:

• Des d’1 de gener de 2018 la Deducció per Maternitat establerta fins 
avui en 1.200 euros anuals, es pot incrementar en 1.000 euros addi-
cionals més quan el contribuent amb dret al mateix hagi satisfet en 
el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys 
en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. La Consulta 
Vinculant V2977-18 de.19-11-2018 aclareix que el referit increment, 
en el supòsit d’un fill que va complir 3 anys el 2-5-17 i que en lloc 
d’iniciar el segon cicle d’educació infantil al setembre 2017 ha romàs 
en la guarderia cursant per segona vegada l’últim curs del primer cicle 
d’educació infantil, només procediria aplicar l’esmentat increment de 
la deducció per despeses en guarderia fins al mes anterior a aquell en 
què aquest fill hagués pogut iniciar la segona dita d’educació infantil.

• En la consulta V3140-18 d’ 11/12/2018, es refereix a un cas en què 
el consultant va rebre per herència de la seva mare morta al juny 
de 2018 uns locals comercials arrendats. Aquesta última va incórrer 
en despeses de reforma dels locals que no van poder ser deduïts 
en la seva declaració per l’IRPF en superar l’import dels ingressos 
íntegres. El que en aquesta consulta es planteja és la possibilitat per 
al consultant de deduir en l’IRPF l’import de les despeses vinculades 
a l’arrendament que no van poder ser deduïts amb anterioritat. L’Ad-
ministració acaba considerant que la mare del consultant va incórrer 
en les despeses de reforma dels locals arrendats, per la qual cosa 
solament aquesta podrà deduir fiscalment els mateixos amb el límit 
abans esmentat. 

• Una altra de les novetats que ens trobem durant aquest mes d’Abril, 
a part de les habituals obligacions trimestrals, i l’inici de la Campanya 
de Renda, és l’Obligació de presentar el Model 179. Una nova declara-
ció informativa que presenten les entitats intermediàries que es dedi-
quen a l’arrendament d’habitatges d’ús turístic. Doncs bé, la DGT  en 
la seva consulta de 28 de Novembre analitza el contingut  del model 
179 en el subarrendament d’habitatges d’ús turístic.

 



L
a sentència 25 de març de 2014 de la Secció 
18ª de l’Audiència de Barcelona, obiter dicta (es 
tractava d’un cas matrimonial) diu que és requisit 
per a la possibilitat de compensació econòmi-
ca per raó del treball “Que el matrimonio se 

hubiera regido por el régimen económico matrimonial de 
separación de bienes de derecho civil de Cataluña o, si se 
trata de pareja de hecho, que tuvieran vecindad civil 
catalana.”

La sentència 6 de març de 2018 de la Secció 2ª de l’Au-
diència de Girona, sense citar l’anterior però inspirada en la 
mateixa idea, en un cas de dos convivents russos, diu: “la 
compensació econòmica per raó del treball desenvolupat 
en la llar familiar i/o en les activitats productives de l’altre 
membre de la parella, respon a l’existència d’un concret 
règim matrimonial, com és el de separació de béns català. 
[...] La llei 25/2010, de 20 de juliol, del Llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, també la va incorporar tant pel que fa 
al[s] matrimonis com a les parelles estables no matrimo-
nials. L’aplicació d’aquesta compensació a les parelles no 
matrimonials no pot respondre a uns paràmetres comple-
tament diferents que els que determinen la seva aplicació 
a les matrimonials. [...] És cert que en el cas de les parelles 
no matrimonials en realitat no existeix cap règim econòmic 
matrimonial, senzillament perquè no hi ha matrimoni. Ara 
bé, sí que pot existir una regulació dels aspectes patri-
monials de la convivència entre els no casats similar a la 
separació de béns, que produeixin els mateixos resultats 
no desitjables que pot tenir aquest règim matrimonial i que 
mereixin una resposta correctora essencialment idèntica. 

En definitiva, no és d’aplicació la compensació econò-
mica per raó del treball al nostre cas atès que cap del 
litigants té el veïnatge civil català.”

Enlloc està dit que aquest sigui el criteri. Sembla que 
aquestes sentències apliquen la legislació derogada pel 
CCC, l’article 1.1, in fine, de la Llei d’unions estables de pa-
rella, que vinculava la seva aplicació (no només la compen-
sació) al veïnatge civil d’almenys un dels convivents.

Afortunadament el legislador ha suprimit aquesta norma, 
que era inconstitucional, per manca de competència legis-
lativa catalana, segons la jurisprudència constitucional (STC 
23/4/2013 sobre l’article paral·lel de la llei navarresa).

Per altre banda, tampoc el veïnatge civil és l’únic criteri per 
a les parelles matrimonials, la normativa de les quals sem-
bla ser aplicada per analogia per la sentència de Girona. 
Mentre no entri en vigor el Reglament UE/2016/1103 el pro-
per 29 de gener de 2019, el règim econòmic matrimonial (i 
per tant la seva “liquidació” en acabar-se, que en separació 
de béns catalana és la compensació) es determina per l’ar-
ticle 9.2 CC i, en ell, el primer criteri és la llei personal comú 
dels membres de la parella, per als estrangers la llei de la 
nacionalitat (article 9.1 CC) i entre espanyols el veïnatge 
civil (article 16.1 CC). És a dir, el veïnatge no és l’únic criteri; 
de fet només s’aplica si tots dos són espanyols. I n’hi ha 
d’altres quan la llei personal no és la mateixa.

Però l’aplicació analògica del primer criteri de l’article 9.2 
CC, quan el legislador espanyol (únic competent) no ha 

PARELLES ESTABLES AMB ELEMENT 
INTERNACIONAL (A PROPÒSIT DE LA 
SAP GIRONA DE 6 DE MARÇ DE 2018)
L’autor analitza, a l’empara de l’article 9.2 del Codi Civil, els diferents criteris 
d’aplicabilitat de la llei personal en matèria de drets i deures de família, així com la 
possible admissió d’interpretacions analògiques entre les diferents figures regulades. 

Joaquim Bayo Delgado  
Advocat. Ex magistrat de la Secció 
12ª de la A.P. de Barcelona
Col·legiat 9.991
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volgut ni vol establir 
normes sobre les 
parelles estables, 
està barrada per la 
jurisprudència. El 
Tribunal Constitu-
cional, el Tribunal 
Suprem i el Tribunal 
Superior de Cata-
lunya no admeten 
l’analogia entre 
matrimoni i parella 
estable, de forma 
constant i cone-
guda. L’aplicació 
analògica del primer 
criteri de l’article 9.2 
CC, doncs, no pot 
excloure que dos 
estrangers d’igual 
nacionalitat puguin 
formar una parella 
estable segons el 
dret català, amb 
totes les con-
seqüències. Veurem 

amb quina base legal. A més, ambdues Seccions esmen-
tades, per coherència, haurien d’excloure la possibilitat de 
compensació econòmica entre convivents originalment de 
veïnatge civil comú, aragonès, navarrès, etc. que no hagin 
completat 10 anys de residència a Catalunya (o no hagin 
declarat que opten pel veïnatge català als dos anys de resi-
dència) abans d’assolir els requisits per a ser parella esta-
ble segons l’article 234.1 CCC. No consta que sigui el cas; 
ans al contrari, el veïnatge civil dels dos no es demanda. In-
versament, un tribunal situat a la resta del territori espanyol 

hauria d’aplicar l’article 234.1 CCC i concordants si tots dos 
convinents espanyols tenen el veïnatge civil català. Si els 
convivents no tenen la mateixa nacionalitat o un és estranger 
i l’altre espanyol, català o no català, ni tan sols l’analogia de 
l’article 9.2 CC impedeix que formin parella estable segons el 
dret català. Efectivament, assumint, als mers efectes dialèctics, 
que fos aplicable per analogia l’article 9.2 CC, el segon criteri de 
l’article 9.2 CC és l’opció de règim feta en document públic. Per 
analogia aquí seria l’opció de la llei catalana en l’escriptura públi-
ca de constitució de la parella, la qual cosa deixa fora també les 
parelles constituïdes per dos anys de convivència o convivència 
amb fill comú. Si hi ha vinculació amb Catalunya, normalment 
per residència, l’opció seria acceptable però res no resol sobre 
les parelles sense escriptura.

El tercer criteri de l’article 9.2 CC és el primer domicili comú 
immediatament desprès del matrimoni. L’analogia seria el 
primer domicili comú en iniciar la convivència, la qual cosa 
descartaria les parelles que ja convivien abans de venir a Ca-
talunya. O se’ls podria aplicar el CCC als dos anys o si tenen 
fills comuns? No sembla il·lògic.

El quart i últim criteri és el lloc del matrimoni. L’analogia seria 
el mateix que el tercer criteri, o el lloc de la constitució de la 
parella seria el lloc on conviuen quan arriben als dos anys de 
convivència o neix el fill comú? Això descartaria les parelles 
que ja convivien o tenien fills comuns abans.

En resum, l’analogia no només és contraria a la jurisprudèn-
cia sinó que s’hauria d’aplicar a tots els criteris de connexió 
de l’article 9.2 CC, no limitada a la llei personal (nacionali-
tat, o veïnatge entre espanyols) i planteja problemes entre 
institucions jurídiques realment tan diverses en la seva 
constitució (per acte puntual en el matrimoni i, tret del su-
pòsit d’escriptura, per convivència continuada en la parella 
estable).

EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL, 
EL TRIBUNAL 
SUPREM I EL 
TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
CATALUNYA 
NO ADMETEN 
L’ANALOGIA 
ENTRE 
MATRIMONI I 
PARELLA ESTABLE, 
DE FORMA 
CONSTANT I 
CONEGUDA

Pel fet de ser col·legiat/da del Col·legi de  l'Advocacia de BCN si 
contractes la teva assegurança de cotxe, moto, llar i vida, tindràs unes 
condicions exclusives i les cobertures més completes.

A més, amb Regal tindràs una atenció preferent i personalitzada, la 
gestió més àgil i l'assessorament dels nostres professionals quan el 
necessitis. I tot, només per ser qui ets.

PERQUÈ ARA, AMB REGAL, TENS  UNES SUPERCONDICIONS  
EN TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES.

SI ESTÀS LLEGINT AIXÒ, VOL DIR QUE ET POTS CONVERTIR EN UN SUPERASSEGURAT.

Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.  A través del seu canal directe: Regal, C/ Llacuna, 56-70, Edificio C, 08005 Barcelona.

AUTO LLAR VIDA MOTO

DEMANA ARA 
EL TEU PRESSUPOST

www.regal.es/advocats
ENTRA A

esther.perez@libertyseguros.es
CONTACTA AMB

93 489 06 77 • 902 444 707

TRUCA AL
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Per tal d’esgotar la cerca de solucions en la llei, podem exa-
minar l’article 9.1 CC, que equival a l’antic article 1.1, in fine, 
de la Llei d’unions estables de parella. “La dita llei [perso-
nal, nacionalitat o veïnatge entre espanyols] regirà la capaci-
tat, l’estat civil, els drets i deures de família i la successió 
per causa de mort”. El problema és que ser parella estable 
no és un estat civil i, per al legislador estatal (únic compe-
tent per a normes de conflicte) aquestes parelles no són 
família, com deixa palès l’adverbi “exclusivament” de l’ar-
ticle 748.4º LEC, on les exclou del procediment de família. 
De nou topem amb l’analogia exclosa legalment i jurispru-
dencial, i a més hem de bilateralitzar l’article 9.1 CC, o sigui, 
tornem a l’article 9.2 CC.

Què ens queda com a norma de conflicte? L’article 14.1 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (llei orgànica estatal 
que, a més, forma part del bloc de constitucionalitat), repro-
duïda per l’article 111-3.1 CCC (no inconstitucional perquè 
és mera reproducció amb finalitat “informativa” o “peda-
gògica”): l’aplicació territorial del dret català quan manca 
altre criteri d’aplicació per raó d’altres connexions legals. És 
el cas de la residència a Catalunya de les parelles de dos 
convivents estrangers o bé de la parella d’un estranger, o 
d’un espanyol no català, i un català. Aquesta norma, cal 
reconèixer-ho, té els mateixos problemes d’aplicació que 
els criteris tercer i quart de l’article 9.2 CC (que són criteris 
territorials), però no necessita l’aplicació per analogia, ja que 
l’article 14.1 de l’Estatut és general per a qualsevol matèria. 
I és exactament el mateix que passa amb les parelles resi-
dents a Catalunya que se’ls aplica els articles 234-1 CCC i 
conseqüents, essent ambdós espanyols i no acreditant que 
tenen el veïnatge civil català.

Malauradament, la situació no millorarà amb l’entrada en 
vigor del Reglament UE/2016/1104 sobre efectes patrimo-
nials de les parelles registrades (paral·lel al Reglament es-
mentat sobre règim econòmic matrimonial) perquè només 
és aplicable a les parelles registrades mitjançant inscripció 
constitutiva, cosa que no passa a Catalunya.

Els problemes de dret internacional privat no acaben 
amb la compensació econòmica en la sentència es-
mentada de la Secció 2ª de l’AP de Girona.

Per tal d’aplicar les previsions catalanes sobre pensió ali-
mentària, la sentència diu “El primer problema que planteja 
aquest motiu del recurs és el de la possible aplicació de 
la prestació alimentària que preveu l’ article 234-10 del 
CCCat a una parella en què cap dels seus integrants tingui 
veïnatge civil català. L’ article 9.2 del Codi civil espanyol no 
té cap norma de conflicte que resolgui el problema relatiu 
a la normativa substantiva aplicable a una parella de fet, 
a diferència del que passa amb les parelles matrimonials. 

Els litigants no 
han demostrat ni 
l’existència ni el 
contingut del dret 
rus (nacionalitat 
d’ambdós) sobre 
el trencament de 
les parelles de 
fet ni les seves 
conseqüències ju-
rídiques. Per altra 
banda, l’article 
111-3.1 del CCCat 
disposa que el 
dret civil català té 
eficàcia territorial 
en tot Catalunya, 
sens perjudici, 
entre altres, de 
les excepcions 
derivades de 
l’estatut personal. 
Per tant, si no ens 
consta quina és la 
regulació pròpia 
de Rússia en 
aquesta matèria, 
ni tan sols la seva 
existència, serà 
d’aplicació la nor-
mativa catalana.” 
La sentència, per 

manca d’acreditació del contingut del dret suposadament 
aplicable (el rus), aplica la lex fori i, per criteri correcte de te-
rritorialitat, el dret civil català. Però comet tres errors bàsics. 
Primer, busca la norma de conflicte en l’article 9.2 CC, que 
no és aplicable a les pensions, ni per als matrimonis (pensió 
compensatòria) ni per a les parelles de fet. Segon, s’inventa 
de nou el criteri del veïnatge per a resoldre la llei aplicable 
quan hi ha element internacional (quan els estrangers mai 
no poden tenir veïnatge civil -però sí residència- i mai no els 
seria aplicable el dret civil català). I tercer, no aplica la norma 
de conflicte existent per a totes les pensions d’origen legal 
(excloses les pensions contractuals): l’article 15 del Regla-
ment CE/4/2009, que remet al Protocol de La Haia de 2007. 
Aquest text, que substitueix en tots els supòsits (efecte 
erga omnes) el dret internacional privat dels Estats mem-
bres de la UE (tret de R.U. i de Dinamarca) en el seu article 
3 determina que l’obligació alimentària es regeix pel dret 
del lloc de residència habitual de la persona suposadament 
creditora. En el cas dels dos russos arribem també al dret 
civil català, però per via jurídicament correcta, no per la via 
del dret rus no acreditat.

EN RESUM, 
L’ANALOGIA 
NO NOMÉS ÉS 
CONTRÀRIA A LA 
JURISPRUDÈNCIA 
SINÓ QUE S’HAURIA 
D’APLICAR A TOTS 
ELS CRITERIS DE 
CONNEXIÓ DE 
L’ARTICLE 9.2 CC, 
NO LIMITADA A 
LA LLEI PERSONAL 
(NACIONALITAT O 
VEÏNATGE ENTRE 
ESPANYOLS) 
I PLANTEJA 
PROBLEMES ENTRE 
INSTITUCIONS 
JURÍDIQUES
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Segueix-nos a les nostres xarxes socials

| + INFORMACIÓ:    CONSULTA’NS:
  T.  93 207 77 75 | www.altermutua.com | assessors@altermutua.com

Hi ha quelcom més important que 
garantir el FUTUR dels nostres?

Amb les nostres exclusives rendes mensuals
d’Orfenesa i de Viduïtat, aquesta fita està al 
vostre abast de manera directa, eficient i econòmica.
Li posem fil a l’agulla?

|

Feu-ho ara* i us regalem un PRESENT junts escollint entre més de 1.000 experiències i escapades per a tota la 
família valorades en fins a 159.90 €**

* Promoció vàlida fins a esgotar existències i , com a màxim, fins el 30/06/2019.
** Valor de l ’experiència i/o escapada en funció del import global de la quota mensual de les noves cobertures ORF, VIU, TAR i/o ACC contractades i/o millorades.
 Consulti el Reglament de les cobertures ORF (Renda d’Orfenesa), VIU (Renda de Viduïtat), TAR (Assegurança de Vida) i ACC (Assegurança d’Accidents, al web de l ’entitat .
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LA GRAN FESTA ANUAL DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

SANT RAIMON
DE PENYAFORT
SANT RAIMON
DE PENYAFORT
LA GRAN FESTA ANUAL DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA 
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L
a festivitat de Sant Raimon de Penyafort es 
va celebrar del 30 de gener al 16 de febrer. 
Durant aquests 18 dies es van realitzar més 
d’una trentena d’actes, que van incloure des 
dels homenatges als companys i compan-

yes de professió, les sessions formatives, el tradicional 
sopar de Gala, fins a les activitats de caràcter cultural, 
esportiu i lúdic. Tot va ser pensat per la Junta de Govern 
de la Corporació per tal  que l’advocacia prengués el 
protagonisme.

SESSIÓ SOLEMNE
El punt àlgid de la festivitat del patró de l’advocacia va 
ser, sens dubte, la Sessió Solemne, acte d’homenatge i 
lliurament dels diplomes i pins d’or als advocats i advo-
cades de la Corporació que aquest 2019 compleixen 50 
anys de col·legiació. Se’ls reconeix la seva dedicació a 
la defensa dels drets de les persones, el rigor professi-
onal, l’abnegació i la vocació de servei a la societat. 

La Sessió Solemne, celebrada el passat 15 de febrer, va 
ser presidida per la degana de la Corporació, Mª Eugè-
nia Gay, la seva Junta de Govern i la ministra de Justícia, 
Dolores Delgado. Van assistir també a l’acte el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María 
Barrientos; el president de l’Audiència provincial de Barce-
lona, Antonio Ramón Recio; la Fiscal en Cap, Concepción 
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Talón; el Tinent fiscal de Catalunya, Pedro Javier Ariche; la 
Jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso; la vocal del 
Consejo del Poder Judicial, Roser Bach; la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; 
el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi 
Puig; els degans emèrits de l’ICAB (José Juan Pintó Ruiz, 
Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, Jaume Alonso-Cuevillas, 
Silvia Giménez-Salinas, Pedro L. Yúfera, Oriol Rusca i Enric 
Leira); el degà del Col·legi d’Advocats de Madrid, José 
María Alonso; la presidenta de la Law Society d’Anglaterra 
i Gal·les, Christina Blacklaws; l’expresidenta de l’Ameri-
can Bar Association (ABA) i presidenta del Bass Institute 
for Diversity and Inclusion, Hilarie Bass; el president del 
Conseil des barreaux de l’Union européene (CCBE), José 
de Freitas; el president de la Fédération des Barreaux 
d’Europa (FBE), Michle Lucherini; el president de la Unió 
Internacional d’Advocats, Issouf Baadhio; la degana del 
Col·legi d’Advocats de París, Marie-Aimée Peyron; el car-
denal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach; entre altres auto-
ritats de l’àmbit judicial i civil.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va 
inaugurar la Sessió Solemne recordant les paraules que 
el degà Ignasi de Gispert va pronunciar en el marc del 
II Congrés Jurídic Català per transmetre als presents 
l’esperit que des de sempre ha influït en el Dret de Ca-
talunya, ‘un esperit de tolerància i de pacte’: “nosaltres, 
en plena reconstrucció del País, en fórem espectadors 
tremolosos. La pau, amb la derrota dels països totalitaris, 
porta una treva. La creació de l’Organització de les Naci-
ons Unides assenyalarà la possibilitat d’un món arrelat en 
la justícia i la pau”.

A continuació va agrair poder comptar en aquest acte 
amb la presència de degans vinguts d’altres col·legis 
catalans, d’arreu d’Espanya i de l’estranger ja que la seva 
assistència ens permet sentir com de solidària és la nos-
tra professió, i com de forts són els vincles que uneixen 
als professionals que servim amb vocació la defensa dels 
drets i llibertats dels ciutadans, l’existència de la qual  ha 
acompanyat l’evolució de la humanitat’

També va agrair molt sincerament la presència de la 
Ministra de Justícia i de les màximes autoritats de l’ad-
vocacia, de la Judicatura i de la Fiscalia, ja que ajuden a 
dignificar aquest acte com una proclama dels principis de 
la cohesió, el respecte, la convivència i la pluralitat que 
regeixen el nostre país.

La degana també va parlar del simbolisme i significat de 
la toga tot afirmant: “les togues que avui vestim, no són 
part de la nostra indumentària, sinó que són la manifes-
tació de l’esperit de la justícia, i ens obliga a aquells que 
l’assumim a una conducta exemplar dins i fora dels tri-
bunals per a un fi comú, com és la consecució de la pau, 
la dignitat i els drets humans, drets que foren conquerits 
després d’haver viscut l’episodi més fosc i vergonyós de 
la història moderna i que doten d’igualtat i de llibertat a 
totes les persones. Moltes gràcies per la vostra presèn-
cia, sigueu benvinguts a casa vostra”.

IMPOSICIÓ DE TOGUES  
La degana va adreçar unes primeres paraules per al 
company i companya als qual se’ls imposaria la toga 
“per primera vegada”, dins el marc de la Sessió Solem-
ne, com a acte simbòlic de benvinguda als nous col·le-
giats i col·legiades de l’ICAB.  En aquest sentit els va 
recordar que els valors de  “la independència, l’estudi, la 
dedicació i la discreció han de presidir sempre els vos-
tres actes i conserveu per sobre de tot la passió i l’amor 
per la vostra professió, serà la clau per triomfar”.

Enguany, es va imposar la toga  al  nou lletrat, Víctor del 
Pozo Talón i la nova lletrada Heleia Martínez Villalba, els 
quals al seu torn, i tal com marca la tradició, van prestar 
jurament o promesa de la professió. Tots dos van ser 
apadrinats per la presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega.

Víctor del Pozo
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HOMENATGE 50 ANYS 
A continuació la degana de l’ICAB va adreçar unes parau-
les per als 68 advocats i advocades que enguany com-
pleixen les noces d’or en l’exercici de la professió: “amb 
la mateixa il·lusió que donem la benvinguda als nous 
togats, celebrem avui les noces d’or dels companys i 
companyes que han complert 50 anys de col·legiació. El 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona us vol homenatjar i 
reconèixer el vostre treball i la vostra trajectòria de vida 
professional. La gratitud de la Institució cap a vosaltres 
és infinita. Innombrables records i anècdotes us vindran 
a la memòria i formen ja part de la història de l’advocacia 
de Barcelona, les pàgines del qual heu escrit amb hones-
tedat, probitat i lleialtat”. La degana també va destacar 
que aquests 50 anys de carrera professional han estat 
formats tant per moments difícils com per moments 
gratificants a l’hora de defensar els interessos aliens que 
sosté la garantia constitucional del dret de defensa i la 
importància de la figura de l’advocacia en afirmar: “en el 
nostre Estat social i democràtic de Dret que consagra la 
Justícia com un dels valors superiors de l’ordenament 
jurídic, la professió d’advocat es configura com un dels 
seus pilars bàsics, doncs és a través del seu exercici que 
s’articula el dret fonamental de defensa que consagra 
l’article 24 de la Carta Magna”. 

La degana va continuar el seu discurs destacant els 40 
anys de la Constitució espanyola i els actes commemo-
ratius en què l’ICAB va participar, tant a Madrid com a 
Barcelona, i va voler tornar a expressar les paraules amb 
les que va cloure la conferència celebrada a la seu col·le-
gial: “Democràcia és votar, però no només és votar. De-
mocràcia és respecte, és tolerància, és confraternitzar 
amb els principis que van inspirar el sistema democràtic. 
Hem celebrat 40 anys de Constitució, 40 anys de lliber-
tat, 40 anys d’igualtat, 40 anys de tutela judicial efectiva; 
continuarem lluitant per consolidar aquests principis 

com la base d’una societat més justa. Precisament la 
nostra Constitució és hereva del llegat de Montesquieu: 
la separació de poders. Aquesta és la base de tota la 
fortalesa democràtica, i a l’advocacia, aquesta separació, 
ens col·loca en una posició privilegiada per atendre les 
peticions de la societat ja sigui per mitjà de la participa-
ció en l’elaboració legislativa, com a experts en dret, ja 
sigui fent possible la tutela judicial efectiva i la pau social 
a través del Dret de defensa”.

PREMIS  
La Sessió Solemne és sinònim també de premis. El 
premi “Memorial Degà Roda i Ventura”, destinat a guar-
donar el millor article de caràcter divulgatiu o informatiu 
sobre col·legis professionals i l’exercici de professions 
liberals es va entregar al degà del Col·legi d’Advocats de 
Mataró, Julio Naveira Manteiga, pel seu article-discurs 
“Et defensem”, amb el qual es va inaugurar el IV Con-
grés de l’Advocacia Catalana  celebrat el 27 i 28 d’octu-
bre de 2018 a Tarragona.

El “Premi Reconciliació de la Fundació Privada Sant Rai-
mon de Penyafort”, que té per finalitat la difusió de la cul-
tura jurídica internacional i el foment de l’intercanvi entre 
les diferents cultures jurídiques del món, es va concedir 
a la Fundació ARED per a la Reinserció de les dones. Va 
recollir el premi la seva presidenta, Judith Mascó. 

 Julio Naveira

Judith Mascó

Heleia Martínez
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També es va anunciar que el “Premi Felip Portabella” 
-destinat a guardonar aquells membres de la judicatura 
que han destacat pel seu exercici de la funció jurisdiccio-
nal amb un especial respecte i consideració vers l’advo-
cacia- és per al jutge titular del jutjat de primera instància 
14 de Barcelona, Xavier Abel Lluch. 

MEDALLES ICAB   
En el transcurs de la Sessió Solemne també es van lliu-
rar les medalles de l’ICAB als advocats i advocades, per-
sonalitats i entitats de la societat civil que han destacat 
per la seva trajectòria personal, professional, col·legial i 
social... La degana va voler transmetre la seva més sin-
cera felicitació als col·legiats i col·legiades que han con-
tribuït amb el seu treball a engrandir la professió. 

Enguany van rebre aquest reconeixement els advo-
cats Isabel Pedrola Román-Naranjo, Julián Suárez-Inclán 
Gómez, Gemma Calvet Barot, Teresa Blasi Gacho, Pedro 
Pais de Almeida (ex president de la Unió Internacional 
dels Advocats , UIA), Juan Carlos Elías Gadea (a títol 
pòstum) per això la seva dona, Ana Isabel Fuster-Fabra va 
ser l’encarregada de recollir la medalla.

Juan Carlos Elías (a títol pòstum). Recull Ana Isabel Fuster-Fabra

Julián Suárez-Inclán

Isabel Pedrola 

Gemma Calvet

Teresa Blasi

Pedro Pais de Almeida
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L’ICAB també va distingir amb la medalla de la Corpora-
ció el Grup de Voluntaris del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, que donen suport als companys i companyes 
que s’han vist abocats a una situació de necessitat. En 
representació del Grup van recollir la medalla l’advocada 
Carmen Defoin i Juan Miguel Domínguez.

També es va lliurar una Medalla del Col·legi a la Fundació 
Obra Mercedària per la seva humanitària tasca d’acom-
panyament i reinserció. Obra que ha complert 800 anys 
d’història. Van recollir la distinció el pare José Juan Galve 
Ardid, provincial de la província mercedària d’Aragó i 
Núria Ortín Martínez, directora d’aquesta Fundació.

NORMATIVA    
En el marc de la Sessió Solemne, la degana del Col·legi 
va assenyalar que era una satisfacció que s’haguessin 
dut a terme el darrer any importants novetats legisla-
tives gestades gràcies a la perseverança del Col·legi. 
En aquest sentit, va destacar que s’havia promogut la 
modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil per implantar 
mecanismes més eficaços contra l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges, donant lloc a la Llei 5/2018. I va afirmar que el 
Col·legi continuaria treballant i insistint per tal que siguin 
contemplades mesures normatives que garanteixin el 
benestar i la dignitat de les persones.  

VIOLÈNCIA DE GÈNERE     
En el seu discurs, la degana de l’ICAB va posar de mani-
fest que encara cal lluitar contra la violència de gènere, 
“una xacra que no admet tolerància”. Per això va afirmar 
que “seguirem reclamant la proposta d’un projecte de llei 
que contempli la plena incorporació del Conveni d’Istanbul 
al nostre ordenament  jurídic i que sigui aprovat per part 
de les Corts Generals”. I va exposar als presents que el 
Col·legi ha realitzat propostes amb l’objectiu de millorar 
tant la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial com 
el Reial decret llei de mesures urgents per poder des-
plegar el pacte d’Estat contra la violència domèstica que 
inclogui assistència a la víctima des de la interposició de 
la denúncia. Finalment va posar de manifest que el Col-
legi havia estat pioner en la implantació del Pla Integral 
d’Igualtat 2018-2021 com a mostra del compromís de la 
Junta de Govern per fer possible una igualtat real dins i 
fora de la Institució.   

MEDIACIÓ    
En relació a la mediació, la degana va dir: “tot emmira-
llant-nos en les directrius europees i en l’evolució de la 
Justícia en els Estats membres de la Unió Europea, cele-
brem que s’hagi presentat un avantprojecte de Llei d’im-
puls a la mediació” i va reclamar que l’advocacia sigui es-
coltada en el procés de formulació de la futura llei ja que 
“sense la participació dels advocats i les advocades no es 
pot garantir una legislació adequada a la realitat social que 
resulti veritablement útil per a tots i adequada per a la de-
fensa dels drets de les persones”.  

TORN D’OFICI     
“Avui vull expressar el meu respecte i admiració a tots els 
que exerceixen la forma més noble de la professió: Advo-
cats i advocades del torn d’ofici. La justícia és un servei pú-
blic destinat a la ciutadania. Per això, la millora dels serveis, 
els mòduls de retribució, la puntualitat en els pagaments 
redunda en l’interès col·lectiu”, va exposar la degana en re-
lació al Torn d’Ofici, i a continuació va afegir: “coneixedors 
dels esforços que es fan des de la conselleria reclamem 
una major dignificació de les retribucions que equilibrin 
la contraprestació del digne treball que duen a terme els 
companys i companyes d’ofici; “adequada per a la defensa 
dels drets de les persones”.  

TRANSFORMACIÓ DIGITAL      
En el transcurs de la Sessió Solemne, la degana també 
va exposar que Barcelona, i concretament l’ICAB, en-
capçala un projecte de transformació digital: “hem estat 

Carmen Defoin i Juan Miguel Domínguez

José Juan Galve i Núria Ortín
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capaços d’unir els esforços d’Universitats, centres cien-
tífics, entitats de la vida econòmica i experts, per impul-
sar “La Carta de Barcelona pels drets de la Ciutadania 
en l’Era Digital”, projecte en el qual durant 2019 continu-
arem treballant per sumar a organismes internacionals i 
així aconseguir el respecte dels drets humans davant el 
desenvolupament tecnològic”. 
Davant l’avanç de la tecnologia i la globalització de la so-
cietat, la degana va sol·licitar als poders públics la neces-
sitat que es modernitzi el servei públic de la justícia. 

INTERNACIONAL 
Aprofitant l’assistència de nombrosos representants 
d’institucions internacionals de l’àmbit de l’advocacia, la 
degana va voler recordar que l’accés universal a la jus-
tícia és un dels grans desafiaments als quals s’enfron-
ten els juristes d’arreu del món. Per això va afirmar que 
l’advocacia té una gran responsabilitat per contribuir a 
assolir els “Objectius de desenvolupament sostenible 
previstos a l’agenda 2030 de les Nacions Unides”i espe-
cialment els objectius 5 (Igualtat) i 16 (que versa sobre la 
pau, la justícia i les institucions sòlides). 
També va exposar que per consolidar una Europa forta 
és necessari articular noves formes d’entesa i mecanis-
mes de compromís amb els valors fundadors de la Unió: 
el respecte a la diferència. Per això va considerar que 
“cal abraçar la justícia social, crear noves formes de tre-
ball que generin un creixement sostenible que permeti 
la solidaritat entre  pobles i una política comú ferma però 
solidària de fronteres i asil que retorni l’esperança en la 
Unió Europea.  

AGUSTÍ BASSOLS I LUIS DEL CASTILLO 
En el seu discurs, la degana va voler recordar als com-
panys que ens han deixat, i especialment a Agustí Bas-
sols, honorable conseller de la Generalitat i membre 
de la Junta de Govern del Col·legi, i a Luis del Castillo, 
degà il·lustre de l’ICAB, ja que van contribuir a escriure 
les pàgines de la història d’aquesta casa.  
En el marc de la sessió solemne la degana va voler 
adreçar també unes paraules a la ministra de justícia, 
Dolores Delgado, present a l’acte: “hem de ser entusi-
astes en trobar les fórmules per enfortir l’Administració 
de Justícia. Només col·laborant estretament aconse-
guirem agilitzar una justícia en ocasions lenta, mancada 
d’instal·lacions o poc eficaç. Sabem dels esforços que 
s’està invertint per revertir la situació,  però cal incidir 
més en la dotació pressupostària a la justícia del nostre 
país, i en aquest sentit, recolzarem totes les iniciatives 
que condueixin a l’excel·lència de la justícia. La ciuta-

dania espera dels partits polítics i els diferents poders 
de l’Estat, que actuïn amb rigor, transparència i serietat 
essent capaços de resoldre els problemes polítics pre-
cisament en aquesta esfera i no en una altra, sota la 
base del diàleg i l’entesa”. 

DIÀLEG        
Finalment, la degana de la Col·legi va fer una clara crida 
al diàleg: “Catalunya no pot retirar-se la paraula e ella 
mateixa, d’igual forma que tampoc ho pot fer el conjunt 
d’Espanya”. 

La Sessió Solemne 2019 de l’advocacia barcelonina va 
reunir prop de 300 assistents a la Sala d’Actes del Pala-
uet Casades. 

SOPAR DE GALA I BALL       
Finalitzada la Sessió Solemne, el protagonisme es va 
traslladar a la muntanya de Montjuïc. En aquesta ocasió, 
el tradicional i esperat sopar de Gala es va celebrar a la 
seu de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC). Per segon any es va fer amb el format de taules 
per tal d’afavorir el netwoking i la conversa entre amics i 
amigues. Més de 1.300 advocats i advocades van com-
partir una vetllada agradable, de manera que podem 
afirmar que la nit del 15 de febrer de 2019 va ser la nit de 
l’advocacia de Barcelona.

MEMORIAL JACQUES HENRY        
L’àmbit internacional va prendre el seu màxim protago-
nisme els dies 15 i 16 de febrer. El divendres 15, al matí, 
es van celebrar les tradicionals “Trobades de Barcelo-
na-Memorial Jacques Henry”, organitzades per l’ICAB 
amb la col·laboració de la Federació dels Col·legis d’Ad-
vocats d’Europa (FBE), amb el títol “El poder de la Igual-
tat de Gènere”.  
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La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va donar la ben-
vinguda als assistents i posteriorment va cedir el torn de 
paraula al president de la FBE, Michele Lucherini,  i a la 
presidenta de la Comissió de Relacions Internacionals 
de l’ICAB, Rosa Peña.  

Les “Trobades” es van dividir en dues sessions de tre-
ball. En la primera es va abordar la “Desigualtat de gène-
re a l’advocacia: què estem fent per eliminar els obsta-
cles per tal d‘aconseguir la paritat?” Hi van intervenir 
com a ponents Pedro Pais de Almeida, expresident de la 
Unió Internacional d’Advocats (UIA); Almudena Arpon de 
Mendivil, secretària General de la International Bar Asso-
ciation (IBA); José De Freitas, president del Consell de 
l’Advocacia Europea (CCBE); Xavier Costa,  president de 
l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA); 
Katharina Miller, presidenta de l’European Women 
Lawyers Association (EWLA).  L’advocada i membre 
de la Comissió de Relacions Internacionals del Col·legi 
Mercè Caral va moderar aquesta taula.

La segona sessió de treball va servir per debatre els 
“Reptes, oportunitats i beneficis de l’empoderament del 
lideratge femení a l’advocacia” . La degana de l’ICAB va 
moderar la taula on hi van participar les líders jurídiques 
internacionals: Marie-Aimée Peyron, degana de Col·le-
gi d’Advocats de París; Hilarie Bass, expresidenta de 
l’American Bar Association (ABA) i presidenta del Bass 
Institute for Diversity and Inclusion; Christine Blacklaws, 

presidenta de la Law Society d’Anglatera i Gal·les; i Victo-
ria Ortega, presidenta del Consejo General de la Aboga-
cía Española (CGAE). 

L’advocat i membre de la Comissió de Relacions Chris-
tian Herrera va donar a conèixer les conclusions de les 
“Trobades”  i, a continuació, es va lliurar el premi a l’ad-
vocacia internacional ‘Memorial Ramon M. Mullerat’ a 
l’advocat, Agustí Jausas, per la seva dilatada trajectòria 
professional en el món de l’Advocacia Internacional.  
Finalment es van signar els convenis d’agermanament 

amb  l’Ordine Avvocati di Lucca, l’Ordre National des 
Avocats de Tunisie i es va renovar el Conveni que ja te-
nien signat fa anys amb Osaka Bar Association i es va 
signar un annex del Conveni del Col·legi que tenia signat 
amb Sofia Bar Association. 

LEGAL BRUNCH        
La segona cita en l’àmbit internacional de Sant Raimon 
va ser “l’International Legal Brunch”, celebrat el 16 de fe-
brer.  Va reunir a advocats i advocades  d’arreu del món 
per promoure els tribunals comercials internacionals, 
l’arbitratge i els altres ADR amb l’objectiu d’ajudar a re-
soldre conflictes internacionals al segle XXI. 

Premi Memorial Ramon M. Mullerat a l’advocat, Agustí Jausas. 
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ÈXIT D’ASSISTÈNCIA A LES JORNADES  
DE FORMACIÓ         
Les 24 conferències organitzades amb motiu de Sant 
Raimon de Penyafort van registrar més de 2.324 inscrip-
cions, les quals van ser realitzades per un total de 1.236 
usuaris únics, el que suposa un nou rècord d’assistència 
a la formació gratuïta que imparteix el Col·legi.

La proposta formativa es va dissenyar per respondre a 
temes de rabiosa actualitat i es va desenvolupar les tar-
des dels dies 12, 13 i 14 de febrer.

La conferència que va registrar més èxit de públic va ser 
la que va tractar sobre els “Comentaris a la Llei 5/2018 
sobre ocupació il·legal d’habitatges”, que va presentar la 
diputada de la Junta responsable de formació Cristina 
Vallejo Ros i que va comptar com a ponents amb Jesús 
Sánchez, secretari del Col·legi i María José Hernández, 
magistrada del jutjat de primera instancia núm. 48 de 
Barcelona.   

Una altra de les conferències amb més demanda va ser 
la que va abordar “El nou art. 348bis LSC sobre separa-
ció del soci per manca de distribució de dividends: llums 
i ombres”. Va ser presentada i moderada pel diputat de 
la Junta de Govern Josep Maria Balcells i impartida per 
Maria Luisa Alarcón Elorrieta, advocada i vocal de la Sec-
ció de Dret Mercantil; Daniel Vázquez, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat de Barcelona i Luis Fernández 
del Pozo, registrador Mercantil de Barcelona.

Els “problemes pràctics de la prova tecnològica en el 
procés penal: geo posicionament de terminals, inter-
venció de comunicacions, captació de sons i imatges 
a distància, missatges en xarxes socials i altres”, va ser 
un altra de les sessions formatives de Sant Raimon 
amb més seguiment. El diputat de la Junta del Col·legi 
Carlos Echavarri Paniagua va ser l’encarregat de presen-
tar al degà del Col·legi d’Advocats de Gijón, qui va fer de 
ponent.

“El Dret d’ús i la recent jurisprudència del Tribunal Su-
prem” i “La reforma fallida de la LAU. Panorama actual 
i perspectives de futur”, van ser altres de les activitats 
formatives amb més inscripcions. 

Per tal de promoure el coneixement de l’arbitratge entre 
l’advocacia, es va realitzar la conferència “El nou Tribunal 
Arbitral de Barcelona: nou reglament i nou sistema d’in-
corporació d’àrbitres del TAB”. Aquest acte el va presen-
tar i moderar el diputat de la Junta de Govern Frederic 
Munné i hi van participar  Juli de Miquel, advocat i pre-
sident del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB); Diego de 
Dueñas, notari i vicepresident del TAB, Marta Legarreta, 
advocada i àrbitre del TAB i Montserrat Felip, advocada i 
àrbitre del TAB.
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En l’àmbit més deontològic, la diputada de la Junta de 
Govern Núria Flaquer va ser l’encarregada de presentar la 
ponència titulada “Responsabilitat professional derivada 
de l’actuació professional de l’advocat”, que va comptar 
amb les exposicions de Fernando Garcia Molinos, advocat 
i defensor de la persona assegurada i Ignacio Soto, direc-
tor del departament de Sinistres Professionals d’AON. 

Dins les jornades formatives de Sant Raimon també es va 
abordar la “Competència i la contractació pública”. La con-
ferència va presentar-la la diputada de la Junta de Govern 
Susana Ferrer i la cap de l’Àrea d’Instrucció d’Expedients 
de l’Autoritat Catalana de la Competència,  Susana Grau, i 
Neus Colet Arean, presidenta del Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic van ser les ponents.

En l’àmbit tecnològic i del dret es van realitzar diferents 
conferències, entre aquestes cal assenyalar la que va 
servir per explicar el “Test Barbulescu: primacia de la 
protecció dels drets fonamentals davant de la sanció de 
l’autor del delicte. Comentaris a la Sentència de la Sala 
2a del Tribunal Suprem de 23/10/2018”. Inmaculada Del-
gado Nolé, diputada de la Junta de Govern del Col·legi 
de Jerez de la Frontera va presentar els ponents:  Jesús 
Gómez Esteban, magistrat del Jutjat Social nº 20 de Bar-
celona, i l’advocat Jorge Navarro Massip. La diputada de 
la Junta de Govern Emma Gumbert va moderar l’acte.

Per tal de fomentar dins l’advocacia el coneixement dels 
aspectes més importants relacionats amb el màrque-
ting, la comunicació, la gestió i els recursos humans es 
va organitzar la jornada INKIETOS, que va tenir lloc el 
dijous 14 de febrer. Va ser inaugurada per la degana del 
Col·legi, Mª Eugènia Gay, i el president d’Inkietos, Emilio 
Martínez. Posteriorment els assistents van haver de triar 
entre seguir la ponència dedicada a la “Gestió, Recursos 
Humans i Innovació” o la que va tenir altra “el màrque-
ting i la comunicació” com a eix central ja que es van 
desenvolupar de forma paral·lela. 

També el marc de la festivitat de Sant Raimon, la Co-
missió de la Memòria històrica de l’ICAB va organitzar 
la conferència “El Dret a la Memòria”, celebrada el 5 de 
febrer, en la qual van intervenir Pep Cruanyes i Elisenda 
Calvet, autors del Llibre blanc sobre la Memòria Històri-
ca; i Jordi Palou-Loverdos, autor del “Diagnosi del Pla de 
Drets Humans de Catalunya,  Dret a la veritat, a la justí-
cia, a la reparació i a les garanties de no repetició. 
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HOMENATGE PELS 25 ANYS D’EXERCICI  
DE LA PROFESSIÓ      
677 advocades i advocats compleixen al llarg d’aquest 
2019 els 25 anys de col·legiació. Per això enguany es 
van celebrar tres sessions d’homenatge per comme-
morar aquesta important fita dins la carrera professional 
d’aquests companys i companyes. 

En cada sessió la degana va adreçar unes paraules als 
col·legiats i col·legiades. Va iniciar el seu discurs afirmant: 
“quan vau elegir ser advocat o advocada vau triar una 
professió vertebradora del present i futur de la societat 
i que és un pilar fonamental de l’Estat democràtic i de 
dret. Cinc lustres de trajectòria professional dedicada a 
l’advocacia volen dir entrega, professionalitat, perseveran-
ça, constància i esforç. La nostra professió ve marcada 
pel dinamisme de la norma adaptada a l’evolució social i 
juntament amb l’evolució de la norma, hem vist com s’ha 
transformat el món des de l’any de la vostra col·legiació”. 

A continuació la degana va citar alguns dels canvis més 
significatius que es van realitzar el 1994, any en què es va 
imposar la toga als col·legiats i col·legiades homenatjats. 
Així, per exemple, va entrar en vigor el Tractat de Maas-
tricht. En relació a aquest fet la degana va assenyalar: “25 
anys després, hem de refermar els valors que van gestar 
el projecte europeu. Així cal abraçar la justícia social i ar-
ticular polítiques i accions jurídiques que permetin que 
retornem l’esperança en la Unió. Tal com va dir Jean Mon-
net: ‘Nosaltres no col·liguem estats, nosaltres unim les 
persones per fer una Europa forta’. Aquest no va ser l’únic 
canvi important. Els advocats i advocades que complei-
xen 25 anys es van haver d’adaptar a la revolució digital, 
a reformes normatives de profund calat com van ser el 
codi penal de 2015, la llei de parelles de fet o els primers 
llibres del codi civil català.

La degana també va voler destacar en el seu parlament 
“que el respecte als companys i la lleialtat als nostres 
clients, així com la salvaguarda del secret profession-
al - dret i deure dels advocats recollit a nombroses 
disposicions legals i professionals com a valor essencial 
inherent a l’exercici -  són exigències necessàries per tal 
que pugui dur-se a terme la important missió que l’orde-
nament jurídic ens encomana”. 

També va afirmar que la toga és la manifestació de l’es-
perit de la justícia i ens obliga a aquells que l’assumim a 
una conducta exemplar dins i fora els tribunals.

La degana va mostrar el seu respecte i admiració per als 
advocats i advocades del Torn d’Ofici: “Els advocats, des 
de sempre, ens hem fet càrrec de la defensa gratuï-
ta de la ciutadania, vetllant els col·legis de l’advocacia 
per aquest fi, i hem considerat un honor l’aportació del 
nostre esforç gratuït, el sistema social i democràtic de 
Dret que obliga als Estats a protegir i garantir el dret de 
defensa a tots els ciutadans i la tutela judicial efectiva 
prevista a la Constitució. L’exercici de l’advocacia, aques-
ta bella i noble professió, continua tenint un reconeixe-
ment i un prestigi social que hem de preservar i suposa 
actuar amb llibertat i amb independència, respectant les 
normes ètiques i deontològiques pròpies de la nostra 
professió”.

La degana va finalitzar el seu discurs recordant la figura 
del degà que els va imposar la toga l’any 1994 tot pro-
nunciant les paraules del seu discurs perquè són plena-
ment vigents: “La complexitat social i la fragilitat de les 
democràcies, exigeixen un més gran rigor en l’obser-
vança del dret i una més gran fortalesa en la defensa de 
les Institucions, per part de tothom. Vet aquí la grandesa 
de la llibertat”
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Després del parlament de la degana es va projectar un 
vídeo amb les intervencions d’alguns dels membres 
d’aquesta promoció que es va incorporar a l’ICAB el 
1994. A continuació es van lliurar diferents premis de la 
Corporació.

A la sessió celebrada el passat 30 de gener es va lliurar 
el Premi Jurídic Feixó Carreras per a noves promocions, 
destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un 
tema de Dret processal o organització judicial, a Salomé 
Sanz Peña, pel seu projecte d’investigació “Tutela pos-
esoria de viviendas frente a su ocupación il·legal: la Ley 
5/2018 a examen”.

També es va entregar el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 
sobre Dret de Consum, destinat a guardonar els millors 
projectes d’investigació en matèria de Dret de consum 
en la modalitat  “L’obsolescència programada i la protec-
ció dels consumidors”. Es va concedir a Laura Arroyo San 
José, pel seu projecte d’investigació “L’obsolescència pro-
gramada com a causa d’incompliment contractual en la 
relació de consum per infracció de l’obligació d’informar”.

En el marc de la segona sessió d’homenatge de 25 anys 
de col·legiació, celebrada el 4 de febrer, es va lliurar el 
Premi Memorial Pedro Martín García, destinat a guardo-

nar l’excel·lència d’un treball o article sobre Dret processal 
penal. Es va fer una menció especial del premi per a María 
Barbancho Saborit pel seu treball “La posible y paulatina 
transformación del Tribunal de Justícia de la Unión Europea 
en un Tribunal cuasi constitucional en materia penal.”

El Premi Memorial Pedro Martín García 2018 ex aequo 
va ser per Miriam Company Marsà pel seu treball “La 
cláusula de la double jeopardy o doble peligro: ¿Límite al 
ius puniendi del Estado?” i Gerard Gené Baleyto pel seu 
treball “De la cosa juzgada en el orden penal y su conju-
gación con el delito continuado”.

En la tercera sessió commemorativa, celebrada el passat 
11 de febrer, es van donar a conèixer els guanyadors del 
Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany, que posa a prova 
els dots d’oratòria dels agrupats joves de l’ICAB, ja que 
els participants han de defensar temes curiosos,  des de 
l’humor, la sàtira i l’enginy. Però a més, han de convèn-
cer al jurat de la credibilitat i viabilitat de les mateixes.  
La mare del recordat company Amadeu Maristany, en 
memòria del qual es va instituir aquest guardó, Mari Paz 
Rivero, va participar en l’entrega del Premi. El primer 
Premi va ser per a Mariona Queralt Borell que va defen-
sar el tema “El procurador, el gran amic que no sabies 
que tenies”, mentre que el segon premi el va obtenir 
Jesús Martínez Junceda amb el tema: Luke Skywalker y 
Obi Wan Kenobi: ¿tutela o curatela?
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També es va lliurar el Premi Memorial Degà Roda i 
Ventura, que representa un homenatge permanent de 
l’advocacia de Barcelona a qui fou el seu degà i que, tris-
tament ens va deixar havent defensat amb la seva vida 
el dret de defensa, a la Dra. Teresa Arsuaga, per la seva 
magnífica obra “El Abogado Humanista”. 

En el transcurs de la sessió d’homenatge als col·legiats 
que han complert 25 anys de col·legiació també es va fer 
l’entrega del Premi de Treballs de Recerca de l’Associació 
Catalana de Pèrits Judicials i Forenses. Aquest premi dis-
tingeix el millor estudi que tracti sobre la figura del pèrit 
judicial i la seva intervenció en el procés judicial espan-
yol, preferentment des d’un vessant pràctic, i sobre la 
prova pericial. Enguany es va concedir a l’estudi “Aspec-
tos esenciales de la prueba pericial en los Tribunales de 
la Unión Europea: régimen y práctica ante el Tribunal de 
Justicia y ante el Tribunal General”, del qual és autor el 
Dr. Isaac Soca Torres.

PREMI FERRER EGUIZÁBAL “JUTJAR AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE”  
En el marc de la celebració de Sant Raimon de Penyafort, 
el passat 7 de febrer, va tenir lloc l’acte de lliurament del 
premi Ferrer Eguizábal “Jutjar amb perspectiva de gène-
re”. La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i 
presidenta de la Fundació Privada Ferrer Eguizábal, Mª 
Eugènia Gay, va adreçar unes paraules de benvinguda als 
assistents i a continuació es va procedir a l’entrega de 
premis. Van rebre una menció especial, Joana Badia Rion 
i Anna Prats Fabregat pel seu projecte d’investigació “El 
concepte de consentiment en les sentències sobre asset-
jament sexual a la feina del Tribunal Suprem i el Tribunal 
Constitucional” i David Gutiérrez Colominas, pel seu pro-
jecte d’investigació “La extinción del contrato de trabajo 
de las víctimas de acoso sexual en el puesto de trabajo: 
Una visión judicial comparada y española de la extinción 
por voluntad de las trabajadoras ex. Art. 50.1.c TRLET “. 

El Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2018 “Jutjar amb pers-
pectiva de gènere” ex aequo es va atorgar a Cristina 
González Barco, pel seu projecte d’investigació “Pro-
puesta de protocolo para juzgar con perspectiva de 
género en casos de acoso sexual laboral”. Isabel Ibort 
Mercadé també va ser guardonada amb aquest premi, 
pel seu projecte d’investigació “Un método de análisis 
para juzgar el acoso sexual en el ámbito laboral. Evalua-
ción de su aplicabilidad en Cataluña”.
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ACTIVITATS SOLIDÀRIES  
Concert Solidari 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va organitzar, el 
passat 11 de febrer, un concert solidari en benefici de la 
Fundació Degà Ignasi de Gispert. Aquesta fundació, im-
pulsada per l’ICAB, Altermutua i Caixa d’Advocats , treba-
lla per promoure i afavorir l’obra social en favor de l’advo-
cacia així com de seus respectius familiars.  

El concert va comptar amb la participació dels grups mu-
sicals ‘Black Velvet Band’, ‘La Banda Líquida’ i ‘Sonors’, 
tots ells formats per advocats i advocades del Col·legi i 
es va celebrar al Centre de Formació de l’ICAB.

Mercat Solidari  
També el Centre de Formació es va convertir, el pas-
sat 11 de febrer, en un mercat ple de paradetes on es 
van vendre productes solidaris amb ocasió de Sant 
Raimon de Penyafort. Les ONG participants van posar 
a la venda marxandatge i van donar a conèixer el seus 
projectes. Enguany van participar-hi les organitzacions: 
Fundació Ànima, Associació Projecte Nana, Associació 
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), Fundación 
Juan Bonal, Fundació Save the Children, Fundació Ca-
talana Per a la Paràlisi Cerebral, Mans Unides, Sonrisas 
de Bombay, Fundació Guné, Fundació Degà Ignasi de 
Gispert, Associació Open Arms, Grup Social ESCLAT, 
Justícia i Pau i l’Associació Cases amb Cor.  

ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES  
Concert Líric  
Com a novetat dins les activitats culturals de Sant Rai-
mon, per primer cop, es va realitzar, el passat 16 de fe-
brer, un concert líric sota el títol ‘Les chemins de l’amour’. 
La soprano Ulrike Haller va ser l’encarregada de posar la 
veu i, amb Mark Hastings al piano, tots dos van posar el 
toc líric a la commemoració del patró de l’advocacia. 

Concert de la Coral   
La Coral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també 
va commemorar la festivitat del patró de l’advocacia de 
Barcelona amb un concert musical celebrat el passat 
12 de febrer a l’església de la Bonanova. El repertori del 
tradicional concert es va repartir entre clàssics musicals i 
interpretacions modernes. 

Teatre   
La companyia estable de teatre del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona va homenatjar la ciutat de Barcelona els 
passats 8 i 9 de febrer amb l’obra de teatre ‘Ella tiene 
poder’. Sota la direcció d’Enric Cambray, Julia Bonjoch i 
Queralt Casasayas l’obra va permetre als assistents fer 
un viatge nostàlgic per Barcelona tot revivint alguns dels 
seus personatges més il·lustres dels últims segles, com 
per exemple el sereno o el Floquet de Neu. 
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Sopar del GAJ i delegacions 
El Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona va organitzar 
diversos actes per celebrar Sant Raimon de Penyafort. El 
tradicional Concurs d’Oratòria es va complementar amb 
el sopar de l’advocacia jove barcelonina, al qual se solen 
sumar representants de l’advocacia jove internacional. 
És tracta d’una molt bona oportunitat per fer netwoking. 

D’altra banda, les delegacions del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona també van celebrar el Sant Raimon. A 
Igualada, els col·legiats i col·legiades van organitzar un 
torneig de pàdel, un concert musical a càrrec del Duet 
Massana i Bonjoch i un sopar com a cloenda. 

ACTIVITATS ESPORTIVES  
Primer partit de futbol femení   
Com a novetat, la festivitat de Sant Raimon de Penyafort 
2019 va acollir, el passat 13 de febrer, el primer partit de 
futbol amistós femení amb membres del Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona i del Futbol Club Barcelona (FCB). 

La degana de l’ICAB, M.ª Eugènia Gay, les diputades de 
la Junta de Govern i un grup de companyes, van canviar 
per un dia la toga per les botes de futbol. Amb aquesta 
pionera iniciativa l’ICAB va voler mostrar la necessitat 
que les dones estiguin presents i representades en tots 
els àmbits, incloent també l’esportiu.

Torneig de futbol 11   
El mateix dia es va jugar el tradicional torneig de futbol 
11 entre jutges, periodistes, mossos d’esquadra i l’equip 
d’advocats del Col·legi, amb el patrocini especial del 
Banc Santander. El partit es va disputar a la Ciutat Espor-
tiva del FCBarcelona i va tenir com a guanyador a l’equip 
de periodistes. En segona posició va quedar l’equip 
d’advocats del Col·legi i la tercera i quarta posició va ser, 
respectivament, per a l’equip de mossos i jutges. 

A través d’aquesta activitat esportiva l’equip de futbol del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona fomenta el networ-
king amb altres operadores jurídics i professionals. Per 

aquest motiu, fa una crida per augmentar la plantilla i 
en especial per buscar porters, que és una posició on 
actualment tenen més dificultats per cobrir. Si jugar a fut-
bol és la vostra passió envieu-nos un correu electrònic a 
comunicacio@icab.cat indicant nom, número de col·legiat 
i telèfon de contacte i ràpidament sereu convocats.

Pàdel   
Com cada any en el marc de Sant Raimon de Penyafort, 
es va celebrar el torneig de pàdel. El passat 8 de febrer 

14 parelles van gau-
dir d’un matí d’es-
port al Club Mèlich 
de Sant Just Des-
vern, també amb el 
patrocini especial 
del Banc Santander. 

IN MEMORIAM   
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 va dedi-
car un especial homenatge als companys i companyes 

difunts el passat any 2018. La 
cerimònia civil va tenir lloc al 
Pati de Columnes del Palauet 
Casades, el 5 de febrer, mentre 
que la cerimònia religiosa es va 
commemorar el 15 de febrer a 
la parròquia de Sant Raimon de 
Penyafort, situada a la Rambla 
de Catalunya 13. 

ACTIVITATS INFANTILS:    
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 va incloure 
activitats per als més petits de la casa. El passat 9 de 
febrer, nens i nenes de 6 a 12 anys van protagonitzar la 
visita infantil guiada a la biblioteca del Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona (ICAB). La mateixa tarda, nens i nenes 

van gaudir de l’espectacle 
de màgia del Mag Coco i, 
tot seguit, d’una xocolatada 
al Pati de Columnes.

Els 18 dies de la festivitat 
de Sant Raimon han estat 
farcits d’activitats d’índole 
molt diferent, però amb un 
important denominador en 
comú: la gran participació 

dels advocats i advocades de l’ICAB. Per aquest motiu 
us volem donar les gràcies per fer que el Sant Raimon de 
Penyafort hagi estat un any més un èxit.



36 Entrevista a JAssumpció Puig i Hors

Lideratge Jurídic 
Internacional

Text: Roser Ripoll  Fotografia: Albert Muñoz

En el marc de la passada festivitat de Sant Raimon de Penyafort, l’ICAB 
va reunir a Barcelona les dones que lideren l’àmbit jurídic internacional 

com són la former president de l’American Bar Association (ABA), 
Hilarie Bass, la degana de l’ordre d’advocats de París, Marie-Aimée 

Peyron, i la presidenta de la Law Society d’Anglaterra i Gal·les, 
Christina Blacklaws. Món Jurídic ha pogut parlar amb elles sobre la 

posició de la dona en el món de la justícia i les dificultats per accedir a 
llocs de responsabilitat entre altres temes.
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Ha aconseguit trencar el “sostre de vidre” i 
posicionar-se al capdavant de la institució que 
presideix. Què ha suposat per a la seva carrera 
professional assolir aquesta posició de màxima 
responsabilitat? 
MAP: Ser la 220a Bâtonnier de París és la culminació 
de la meva carrera. No només professional, sinó també 
sindical i col·legial.
No va ser fins a 1997 que Dominique de la Garanderie 
va ser elegida la primera dona al capdavant del nostre 
Col·legi i, el 2012, Christiane Fèral-Schuhl, la segona 
dona al capdavant de la institució.

He estat exercint durant més de vint anys, com a 
sòcia en un despatx internacional, a càrrec de l’Oficina 
de Litigis i Arbitratge, que vaig crear a París.
Les meves accions, com a presidenta de l’Union des 
Jeunes Avocats de Paris, secretària del Conseil de 
l’Ordre i la meva elecció, com a vicepresidenta del 
Conseil National des Barreaux, em van fer comprendre 
que ser advocada comporta també preocupar-se per 
l’exercici de la professió.
Passar a ser Bâtonnier ha servit per posar al servei del 
meu col·legi la meva experiència i el meu desig de servir 
als nostres advocats i advocades del Col·legi de París tot 
contribuint a l’evolució i la influència del nostre col·legi. 
El meu recorregut hauria de ser accessible per al nombre 
més gran de persones possible al mateix temps que les 
dones representen només el 32% dels socis i, a més, es 
concentren més sovint en petites estructures especialitza-
des en dret laboral i en dret de família.
Com a tercera dona Bâtonnier de París, exerceixo 
aquesta funció amb convicció i passió cada dia i cada 
hora del meu mandat.

CB: Sóc la cinquena dona en esdevenir presidenta de 
la Law Society of England and Wales de 174 presi-
dents que ha tingut la Institució. Així que sí, m’he 
trobat amb un sostre de vidre! Sovint bromejo dient 
que ara només necessitem 169 presidentes seguides i 
tindrem igualtat.
Cal remarcar que només pel fet que algunes dones 
haguem aconseguit arribar a dalt de tot, no vol dir 
que s’hagi solucionat el problema de la desigualtat 
de gènere. Fins que no arribem a un punt en què 
el lideratge de la professió reflecteixi la composi-
ció de la professió (i ara a Anglaterra i Gal·les, que 
és un 50,2% femení), no jugarem en igualtat de 
condicions.
Vaig ser presidenta per tenir l’oportunitat d’efectuar un 
canvi positiu en la nostra professió i estic aprofitant al 
màxim aquesta oportunitat quan es tracta de qüesti-
ons d’igualtat de gènere.

HB: Estic molt satisfeta amb l’èxit que he aconseguit 
dins el món del dret. Dit això, encara s’han de fer molts 
avenços per arribar a la veritable paritat de gènere.

Quin consell donaria a altres dones juristes per aju-
dar-les a assolir càrrecs directius?
MAP: El meu primer consell és que s’atreveixin a 
encapçalar llocs de direcció! Es tracta que prenguin 
consciència de la seva vàlua.
Es tracta de canviar la seva manera de pensar perquè 
deixin de subestimar-se, sentint-se culpables per una 
vida conjugal i familiar de la qual consideren que han 
d’assumir soles la responsabilitat.
També són responsables de canviar la mentalitat dels 
seus homòlegs masculins a fi que aquests últims dei-
xin d’actuar en relació als rols de gènere, limitant les 
dones amb estereotips que estan desfasats i despro-
veïts de qualsevol fonament. 
No serà feina fàcil, però sóc totalment optimista quan 
veig que cada cop més dones accedeixen a posici-
ons importants, ja sigui en l’àmbit judicial, polític o 
econòmic.
Tot i que el sostre de vidre no està completament 
trencat, està clar que ja hem recorregut un camí pro-
metedor.

Christina Blacklaws
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En aquest sentit, el primer “Congrés de la Igualtat”, 
organitzat pel Col·legi de París l’11 de març, té com 
a objectiu premiar els despatxos d’advocats que 
realitzin accions que promoguin la reducció de la 
desigualtat entre homes i dones, quant a la remune-
ració i l’estatus de les dones advocades, en favor de 
la diversitat.

CB: El meu consell seria que sigueu valentes i determi-
nades. Necessitem ser fortes per fer front als desafia-
ments i dificultats amb què ens trobem com a dones en 
la professió. 
En segon lloc, envolteu-vos de mentors i amics. Trobeu 
persones (homes i dones) que us ajudin durant els mals 
moments, a celebrar els bons i que us ajudin a com-
prendre l’entorn i com sortir-vos-en. Finalment, creieu 
en vosaltres mateixes i en les altres dones. Hi ha tantes 
dones que serien grans líders, però que necessiten 

aquest impuls extra per avançar. Sovint, unes paraules 
són tot el que es necessita. Sempre cerco dones a les 
quals pugui animar a arribar a llocs de direcció i lideratge. 
Tu també ho hauries de fer!

HB:És fonamental que les dones tinguin un pla del que es-
peren assolir en la professió legal. Això requereix que cada 
dona defineixi  que significa per a ella l’èxit, ja sigui que 
vulgui ser el CEO del despatx d’advocats o tenir una carrera 
que li permeti maximitzar el temps amb la seva família.

Quin paper hauria de desenvolupar la dona dins el 
món jurídic?
MAP: El seu paper és atrevir-se i adonar-se que són 
capaces de competir i obtenir posicions similars en 
tots els sentits a les dels seus col·legues homes i be-
neficiar-se d’unes remuneracions idèntiques.
No es tracta de crear nous estereotips que suggerei-
xin que algunes posicions estan més reservades per 
als homes. Ni el talent ni l’habilitat tenen gènere.

CB: Per a mi, els rols més importants són els de li-
deratge. A Anglaterra i Gal·les només tenim un 28% 
de dones sòcies de despatxos, encara que les dones 
representin prop de dos terços de l’advocacia col·le-
giada recentment durant els últims 30 anys. Fins que 
les dones no ocupin llocs de poder i autoritat en les 
empreses, el canvi continuarà sent lent.
 
HB: Les dones han d’aconseguir una paritat de gènere 
completa amb els homes dins  l’advocacia. Res menys 
serà acceptable.

Marie-Aimée Peyron

Hilari Bass

En el marc de la Trobades de Barcelona- Memorial 
Jacques Henry que van tractar sobre “El poder 
de la igualtat de gènere”, Hilarie Bass va exposar 
que “la reacció més habitual dels homes davant 
les dones que ocupem llocs de responsabilitat és 
que som massa agressives i cobdicioses”. Davant 
aquesta situació va dir:  “les dones tenim encara 
molts perjudicis que hem de combatre”.
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Quin és el principal objectiu que s’ha marcat com de-
gana de París / presidenta de la Law Society/ former 
president de l’ABA?
MAP: Servir al meu Col·legi. Les meves prioritats inclo-
uen la transparència, la proximitat, la defensa del dret de 
defensa, però també el desenvolupament internacional, 
digital, interprofessional i, per descomptat, la igualtat.

Correspon evidentment a una dona presidenta que es 
preocupi i treballi per reduir les desigualtats entre homes 
i dones. En cas contrari, aquesta lluita corre el risc de 
caure en l’oblit. És essencial eliminar totes les formes de 
sexisme.

Com he tingut l’oportunitat d’expressar durant la Festivitat 
de Sant Raimon de Penyafort a Barcelona, amb el meu 
Vice-Bâtonnier, Basile Ader, tenim molt present l’objectiu 
d’instaurar la igualtat entre homes i dones en la nostra 
professió.

Hem dedicat la nostra primera junta de l’any a tractar la 
integració del principi d’igualtat en les regles de proce-
diment del Col·legi de París i la prohibició de conductes 
masclistes que constitueixen infraccions dels nostres 
principis fonamentals.

Perseguim les accions sexistes inadmissibles i hem insti-
tuït i imposat sancions disciplinàries.

Un cop més, la intenció és reduir les desigualtats en 
termes de remuneració i de la situació de les advocades, 
tenint en compte que aquestes són, en la majoria dels 
casos, col·laboradores dels despatxos (un 60%) i la seva 
retribució és dues vegades menor que la dels seus homò-
legs masculins.

El nostre desig és, doncs, desplegar una política global 
d’igualtat, conscienciar sobre els estereotips a través de 
l’Escola de Formació del Col·legi,  el desenvolupament 
professional, la igualtat de remuneracions, les sancions 
quan s’escauen, etc.

CB: Encapçalo un programa d’activitats anomenat 
Women in Leadership in Law. El 2018 vam realitzar la 
major enquesta mundial sobre el tema i més de 225 
taules rodones (per a homes i dones adscrites), que 
van implicar a uns 12.000 advocats i advocades.  
Això ens ha donat unes idees increïbles que publica-
rem en un informe el Dia Internacional de la Dona  
(el 8 de març de 2019) i que conduirà  a un simposi  
internacional que se celebrarà a Londres els dies 20 i 
21 de juny de 2019. Animo a homes i dones a  
participar i formar part de la solució, no del problema. 

HB: Com a presidenta de l’American Bar Associati-
on em vaig centrar en múltiples qüestions que van 
des del benestar fins a la reforma de la Immigració. 
A la causa que més esforços he dedicat és, pèro, a 
intentar frenar la marea de dones que abandonen la 
professió d’advocada a causa de la manca de paritat 
de gènere.

Quins reptes ha d’afrontar l’advocacia en l’àmbit 
internacional?
MAP: És fonamental desenvolupar l’economia a través 
del dret.
Aquest és el motiu pel qual vam crear a París, el 7 de 
febrer de 2018, els Tribunals Mercantils Internacionals 
amb la Cort d’Apel·lació i el Tribunal Mercantil de París 
que contribueixen al desenvolupament del Paris Place 
d’Arbitrage et de Droit. 
A més, és imprescindible que els nostres col·legis, 
que formen part d’un estat de dret respectuós dels va-
lors fundadors de la democràcia, estiguin en contacte 
amb els seus homòlegs estrangers amb l’objectiu de 
contribuir a avenços.
Per aquest motiu, estem promovent col·loquis i cam-
pus internacionals als cinc continents per intercanviar 
les nostres experiències i les nostres pràctiques res-
pectives per dur a terme un diàleg, una reflexió o, en 
essència, un enriquiment compartit. 
Només el diàleg és capaç de provocar un canvi. És a 
dir, una presa de consciència. 
També és fonamental defensar els drets humans i  
les llibertats (incloent-hi els de les dones, per  
descomptat!) i els nostres drets fonamentals, dels 
quals els advocats són els sentinelles i els principals 
defensors al món.

CB: He portat la taula rodona sobre la igualtat de  
gènere a 14 jurisdiccions diferents i a través de  
tots els continents. Curiosament, hi ha moltes més 
similituds que diferències i això em dona esperança.  
Si els problemes són comuns, ho seran també  
les solucions! En el nostre simposi internacional, 
 llençarem un conjunt d’eines que sintetitzin tot el 
que hem après durant aquest procés, què funciona i 
com fer-ho. Esperem passar la batuta a la comunitat 
internacional i garantir que tothom, a tot arreu, tingui 
la possibilitat d’efectuar un canvi real i positiu en la  
nostra professió.

HB: L’Estat de dret està sota atac en múltiples juris-
diccions de tot el món, de la mateixa manera que la 
independència del poder judicial. L’advocacia ha d’unir-
se i treballar per assegurar que cap d’aquests principis 
fonamentals es vegi menystingut.  



M
ón Jurídic ha parlat amb Carles Mundó 
per conèixer què ha suposat per a ell 
rebre aquest premi: 

Haver fet un parèntesi a la meva vida 
professional d’advocat per servir 

durant dos anys els ciutadans com a conseller de Justícia 
del Govern de Catalunya serà, per sempre més, un gran 
honor. Per això m’omple de satisfacció haver estat distingit, 
juntament amb altres companys i personalitats del món 
jurídic, amb el Premi Justícia 2018. Completar el Codi Civil 
de Catalunya, tancar la presó Model de Barcelona o aprovar 
la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, 
que va anul·lar més de 66.000 sentències, són algunes 
fites d’una etapa intensa i d’un gran treball en equip. 

A més de distingir l’advocat i ex conseller Mundó, el Go-
vern també va lliurar onze medalles, dues a títol pòstum, i 
tres mencions honorífiques a persones i entitats relaciona-
des amb la justícia que, en l’exercici de les seves funcions, 

destaquen marcadament pel seu esforç i dedicació en la 
realització d’actuacions d’especial rellevància i que han 
contribuït de manera significativa a la millora de la justícia a 
Catalunya. Entre els premiats hi ha els següents advocats i 
advocades col·legiats de l’ICAB, als quals aquesta Corpora-
ció vol felicitar:

August Gil Matamala. Advocat laboralista, actualment jubi-
lat. Va ser fundador de la Comissió de Defensa de l’ICAB. 
La seva trajectòria destaca per la seva defensa de persones 
acusades de delictes polítics davant del Tribunal d’Ordre 
Públic (TOP) en l’època franquista.

Rafael Calderón Folchs. Advocat laboralista, actualment 
jubilat. És membre destacat de la Comissió de Defensa 
de l’ICAB. Se’l distingeix per la defensa dels drets laborals, 
sindicals i polítics dels treballadors i treballadores del país.

Luis del Castillo Aragón. Destacat advocat penalista. Va 
ser degà emèrit del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i 

PREMI JUSTÍCIA CATALUNYA 2018 
PER A ADVOCATS I ADVOCADES 
DE L’ICAB

El Govern va distingir 
l’ex conseller Carles 
Mundó amb el Premi 
Justícia 2018, la més  
alta distinció que  
atorga la Generalitat de 
Catalunya en matèria de 
justícia, en reconeixe-
ment per la rellevància 
i transcendència dels 
projectes que va portar 
a terme durant el seu 
mandat al capdavant  
de la Conselleria de 
Justícia.
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expresident del Col·legi d’Advocats Penal Internacional. A 
títol pòstum, se’l distingeix per la seva dilatada trajectòria 
professional i personal a favor de les llibertats i els dret 
humans, i molt especialment pel seu compromís amb la 
justícia internacional.

Magda Oranich i Solagran. Advocada i política. La seva 
trajectòria professional destaca per ser una incansable de-
fensora dels drets humans, molt especialment els drets de 
la dona, les persones LGTBI, les víctimes de la repressió 
franquista i els presos polítics de la dictadura.

Jesús María Sánchez García. Advocat, president de la Co-
missió Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
i secretari de la Junta de Govern del Col·legi. Destaca el 
seu treball incansable per aportar solucions jurídiques als 
problemes actuals a través dels acords extrajudicials i la 
segona oportunitat, afavorint la descongestió dels jutjats.

Rosa Torre Lloveras. Advocada. A títol pòstum se la reco-
neix per una trajectòria professional que es distingeix per 
l’aposta i el foment de la mediació com a mecanisme de 
gestió i resolució de conflictes civils, entre particulars i 
empreses, des del Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya.

Món Jurídic els ha reunit per fer un foto de família i els 
ha demanat que expliquin què ha suposat per a ells rebre 
aquesta distinció. A continuació mostrem les aportacions 
dels advocats i advocades que ens han fet arribar la seva 
valoració.

Jesús Sánchez: “Ha estat un honor que no esperava. Per 
a mi és un reconeixement al treball de la Comissió de 
Normativa de l’ICAB i al grup de treball de Segona Oportu-
nitat que sempre hem treballat per protegir els drets de les 
persones i oferir mecanismes de solució als seus proble-
mes de forma àgil i pràctica. Així és com jo entenc el servei 
que podem prestar des d’institucions com el Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona”.  

Laura Vericat, vídua de Luis del Castillo, considera: “L’ator-
gament al Luis del Premi Justícia 2018 a títol pòstum ha 
estat rebut per la seva família amb gran emoció i agraï-
ment, ja que suposa el reconeixement de la seva tasca de 
defensa de la Justícia. I és que ell no només hi dedicava la 
seva carrera professional; la salvaguarda de la Justícia, dels 
més desafavorits, és el que va acompanyar i guiar totes les 
seves accions, el que va marcar la vida d’un home, com 
diria ell, decent. Aquest Premi és la mostra de que el seu 
llegat es mantindrà a través de les futures generacions de 
juristes del nostre país “. 

Magda Oranich: “rebre el Premi Justícia 2018 és un gran 
honor per mi i molt especial rebre´ l conjuntament amb es-
timats companys i companyes que el mereixen molt més 
que jo mateixa.

Després de tants anys en el món de la Justícia rebre el 
Premi no ha significat per a mi un “ja ho fet tot” si no tot 
el contrari, ha representat un incentiu a seguir lluitant per 
una millor justícia al nostre país. Queda molt per fer encara. 
Sembla mentida que després de tants anys després de la 
mort del dictador quedi tant. Cal també seguir lluitant per 
una veritable justícia universal per la qual lluitava tant l´ esti-
mat Lluis del Castillo”.

L’advocat Albert Batlle, vidu de Rosa Torre, ha fet la següent 
valoració: “Ens han quedat tantes coses per fer...” Això em 
va dir la Rosa molt pocs dies abans de morir. Es referia, evi-
dentment, a l’aspecte mes íntim i mes personal en l’àmbit 
familiar. Però ho hagués pogut referir igualment a l’àmbit 
professional. Va ser una jurista i una servidora pública vo-
cacional. I en tot, com també a nivell familiar, s’hi va bolcar 
amb cos i ànima.

Advocada al despatx del carismàtic advocat i lluitador an-
tifranquista Josep Solé Barberà, posteriorment al gabinet 
jurídic de CCOO, tenint per mestres i companys a gent 
com Ascensió Solé o Joan Coscubiela. I més tard com a 
funcionaria als departaments de Governació, de Justícia, 
amb responsabilitats al Centre d’Estudis Jurídics o a la 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, al d’Agricultura, on va 
ser subdirectora general dels Agents Rurals, i finalment 
novament al Departament de Justícia com a Directora del 
Centre de Mediació, la seva grans passió i on va esmerçar 
les seves darreres forces professionals i físiques, per la 
qual cosa ha estat reconeguda a títol pòstum amb el premi 
del departament per serveis extraordinaris a la Justícia.

I per sobre de tot la Rosa ha estat una persona bona. La 
trobo, la trobem, molt a faltar”.



 

EL COL·LEGI ES MOU

PRESENTADA 
LA CARTA 
#BARCELONA 
DIGITALRIGHTS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va acollir el 21 de 
febrer de 2019, en el marc de la celebració del II Digital 
Law World Congress, l’acte de presentació de la ‘Carta 
de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l’Era Digital’ 
(#BarcelonaDigitalRights). 

Aquesta ‘Carta’ pretén convertir Barcelona en la capital 
mundial dels drets digitals.

Els encarregats de presentar públicament la ‘Carta de 
Barcelona pels Drets de la Ciutadania en l’Era Digital’ van ser 
Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB i 
president de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB;  
Francisco Bonatti, vocal de la Comissió de Transformació 
Digital i responsable de l’equip de redacció de la Carta i els 
Project Partners (Departament de Polítiques Digitals i Admin-
istració Pública de la Generalitat; Ajuntament de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelo-
na; Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Cata-
lunya; Universitat Politècnica de Catalunya- Barcelona-Tech, 
Universidad Cardenal Herrera, European Law Faculties 

Association, Barcelona Supercomputing Center, Institute 
of Law and Tecnology, Institut de Ciències Polítiques i 
Socials, Col·legi d’Advocats de Madrid, ENATIC (Asociación 
de expertos nacionales de la Abogacía TIC); Asociación de 
Internautas; Associació catalana de Juristes democràtes 
(ACJD), Asociación Española para el Fomento de la Se-
guridad de la Información (ISMS Forum Spain), Xarxa de 
Comunicació local, Asociación española de Compliance; 
Comissió de Transformació digital de l’advocacia, Secció de 
Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
de l’ICAB; Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i drets 
d’imatge de l’ICAB;  Reporteros Sin fronteras; Federación 
Iberoamericana de asociaciones de derecho e informática 
(FIADI); juristes i experts en TIC, entre d’altres).

L’elaboració de la Carta és un projecte de caràcter transver-
sal i d’àmbit internacional, impulsat i liderat per la degana 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, 
i el diputat de la Junta de Govern del Col·legi, Rodolfo 
Tesone,  amb l’objectiu d’assentar les bases per a un acord 
global que permeti fer compatible la preservació dels drets 
humans amb l’impacte que ha tingut l’evolució de les 
tecnologies en la societat actual.

La ‘Carta de Barcelona pels Drets de la Ciutadania en 
l’Era Digital’ recull 21 punts sobre drets com ara: dret a 
la identitat digital; dret de la ciutadania digital; dret a la 
intimitat i confidencialitat en l’entorn digital; dret a l’oblit i 
al record digital; dret a la protecció de les dades personals; 
dret a la llibertat de pensament, expressió i informació en 
l’entorn digital; dret a l’educació i formació digital; dret a la 
llibertat d’empresa i desenvolupament tecnològics;  dret 
a la igualtat i prohibició de discriminacions davant l’ús de 
les tecnologies; dret d’asil; dret a la protecció dels menors, 
persones amb diversitat funcional i altres col·lectius vul-
nerables; dret a la protecció de les persones treballadores 
en entorns tecnològics; dret a la protecció de les persones 
consumidores i usuàries en entorns digitals; dret a la tutela 
efectiva en els conflictes digitals, entre d’altres.
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Aquest no és un document tancat, sinó que continuarà 
rebent aportacions al redactat i alhora se seguiran ampliant 
el nombre de Project Partners, especialment en l’àmbit 
internacional. 

Tota la informació sobre la ‘Carta de Barcelona pels Drets 
del Ciutadania en l’Era Digital’ es pot consultar al web: 
http://digitalrightsbarcelona.org

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL 
II DIGITAL LAW WORLD 
CONGRESS

El II Digital Law World Congress ha reunit a Barcelona 
a experts en TIC amb l’objectiu d’analitzar i debatre, a 
través de diferents taules rodones, sobre els següents 
temes: la incidència de les tecnologies digitals en els 
Drets Humans, els drets digitals a la Llei Orgànica 3/18 
de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, el 
‘Blockchain’, l’ètica i la Intel·ligència Artificial (AI), l’Internet 
de les Coses (IoT), l’impacte de la intel·ligència artificial 
en la protecció de dades, la incidència de la tecnologia en 
les relacions laborals, la geolocalització, la investigació de 
delictes o la prova en l’àmbit de la missatgeria instantània, 
les ‘fakes news’, entre altres temes. També s’ha fet una 
valoració dels primers 8 mesos d’aplicació del Reglament 
de Protecció de dades personals (RGPD)

La inauguració del Congrés va anar a càrrec de Rodolfo 
Tesone, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB; Carlos 
Grau, CEO de la Mobile World Capital; Roberto Sánchez, 
director general de Telecomunicacions i Tecnologies de 

la Informació; Ferran Tarradellas, director de la represent-
ació a Barcelona de la Comissió Europea.  La degana del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, 
va clausurar el Congrés, que ha tingut un gran èxit de 
participació.

L’ICAB TRENCA EL SILENCI 
AMB EL II CONGRÉS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va acollir els 
dies 28 de febrer i 1 de març la celebració del II Con-
grés de Violència de Gènere, amb el títol ‘Trenca el 
teu silenci. Física o psicològica, tot és violència’. El 
congrés l’organitza la Comissió de Torn d’Ofici i As-
sistència al Detingut, Comissió de Dones Advocades 
i Secció de Dret Penal de l’ICAB.
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L’acte d’inauguració del Congrés va anar a càrrec de 
la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, la regidora de 
LGTB de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, 
la consellera de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, Ester Capella, el president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castell, i el secretari de la Junta de 
govern, Jesús Sánchez. 

Aquest Congrés ha servit per convertir el Col·legi 
en un fòrum d’opinió on poder posar en comú les 
aportacions de tots els implicats en la lluita contra la 
violència de gènere: jutges que interpreten i apliquen 
la norma, advocats, psicòlegs, periodistes agents 
socials i administracions, ja que si bé la realitat 
ens demostra que les lleis són imprescindibles per 
tractar aquest assumpte, no menys essencial resulta 
el treball conjunt de tots els participants al voltant 
d’aquesta xacra. 

En el transcurs del II Congrés de Violència de Gènere 
es va abordar el Conveni d’Istanbul i la Resolució 
35 del Comitè de la CEDAW (Convenció Eliminació 
Discriminació a la Dona); es va analitzar la violència 
en perfils de dones especialment vulnerables: dones 

refugiades, transgèneres i dones explotades sexual-
ment, entre altres, així com els tipus de violències 
invisibles, com per exemple, l’econòmica... Sense 
perdre de vista la necessitat de valorar adequada-
ment el risc que pateixen les dones, tant les que 
presenten denúncia com les que no, a través de la 
medicina primària, centres de salut, equips de forces 
de l’ordre, jutjats, tractament en mitjans de comuni-
cació, etc.

També es va tractar la violència de gènere en l’àmbit de 
les xarxes socials i els delictes tecnològics; l’evolució 
dels i de les menors respecte a les conductes d’asset-
jament; l’estatut de la víctima, el tractament que els 
mitjans de comunicació fan de la violència masclista i 
les novetats de la llei de violència de gènere.

La clausura del Congrés va anar a càrrec de les 
diputades de la Junta de Govern Carmen Valenzuela, 
responsable de la Comissió del Torn d’Ofici i de Cristina 
Vallejo, responsable de la secció de dret Penal del 
Col·legi.



Món Jurídic · #321 · Febrer/Març 2019 El Col·legi es mou 45

LA DEGANA, PONENT EN EL 
WORLD LAW CONGRESS 2019 
 
La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, va participar en 
el marc del XXVI World Law Congress 2019 -esdeveni-
ment que organitza la World Jurist Association (WJA), 
amb motiu del 40è aniversari de la Constitució espan-
yola, sota el lema “Democràcia, Constitució i Lliber-
tat”- com a ponent de la novena taula rodona d’aquest 
Congrés, que va tractar sobre el “Dret de Defensa i l’ad-
vocacia vers els nous equilibris locals i globals”. Aquest 
acte es va celebrar el 19 de febrer, de 16h a 17:45h.

Coincidint amb el ‘Dia Mundial del Dret’, la degana de 
l’ICAB va rebre a Màlaga la distinció de la World Jurist 
Association.

La degana va agrair aquesta distinció i va expressar que 
el World Law Congress havia estat una ocasió única per 
enfortir els llaços entre operadors jurídics de tot el món 
al voltant de la pau, la justícia i els drets humans. 

ELS CENTRES PENITENCIARIS 
DE JOVES, DONES I PONENT 
S’INCORPOREN AL SERVEI DE 
VIDEOCONFERÈNCIES
 
L’11 de febrer de 2019 es van incorporar els centres 
penitenciaris de Joves, de Dones i Ponent al projecte de 
videoconferències entre advocats i advocades i persones 
internades als centres penitenciaris i centres educatius de 
justícia juvenil.

Els advocats i les advocades col·legiats i col·legiades a 
Barcelona podreu començar a mantenir entrevistes pel 
sistema de videoconferències, també, amb les persones 
internades en els tres centres esmentats.

El servei de videoconferències amb centres peniten-
ciaris evita el desplaçament al centre penitenciari, 
garantint la seguretat i confidencialitat de les comunica-
cions i, també, estalviant temps, sense que suposi cap 
cost addicional al professional.

Per utilitzar aquest sistema de videoconferències, cal 
un carnet ACA, un passi de presó i una reserva de cita a 
través del portal e-Justícia.

L’ 11 D’ABRIL, FIRA DE 
L’OCUPACIÓ. PARTICIPA-HI!

 
El Centre de Formació i el Pati de Columnes seran 
l’escenari, el dijous 11 d’abril de 10 a 18h, de la Fira de 
l’Ocupació de l’ICAB, que organitza el Servei d’Ocupació 
i Orientació Professional (SOOP) - Borsa de Treball, la 
diputada responsable del qual és Emma Gumbert.

L’objectiu d’aquest certamen és posar en contacte 
despatxos professionals i altres entitats del món jurídic 
amb potencials candidats i candidates (estudiants, asso-
ciats i associades, col·legiats i col·legiades), per tal de faci- 
litar opcions d’incorporació al món laboral, crear espais de 

 propers esdeveniments 
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col·laboració entre professionals, networking, i compartir 
coneixements a través de tallers innovadors i eines tant 
per a la cerca de feina com per emprendre un negoci.

També pretén facilitar la incorporació al món laboral 
dels estudiants, associats i col·legiats i col·legiades i 
donar-los eines per cercar feina, preparar el CV o enca- 
rar una entrevista de treball.

Les persones assistents podran entrevistar-se 
amb els responsables de selecció de despatxos 
professionals o altres entitats; lliurar el currículum i 
presentar-lo a les ofertes de treball que més li interes-
sin; assessorar-se en crear o consolidar el seu propi 
despatx i informar-se del funcionament de la nostra 
borsa de treball.

Així mateix, els estudiants de grau i màster d’accés 
podran fer-se associats/des del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona. 

Inscripcions gratuïtes a través del web  
http://firaocupacio.icab.cat

RESERVA’T LES DATES PER  
AL CONGRÉS DE DRET 
TURÍSTIC 2019!

El proper 25 d’abril de 2019 tindrà lloc a la seu col·legial el 
Congrés de Dret Turístic 2019, liderat pel diputat Alejandro 
Fuentes-Lojo. Properament publicarem el programa i la 
forma d’inscripció, però feu un forat a les vostres agendes!

SAVE THE DATE! 26È CONGRÉS 
DE RESPONSABILITAT CIVIL I 
ASSEGURANCES

La Comissió de Responsabilitat Civil i Assegurances 
organitzarà els dies 23 i 24 de maig una nova edició del seu 
congrés anual. Properament us donarem més detalls del 
programa i del procediment d’inscripció.  
Reserveu les dates!

L’ICAB ACULL EL 53È CONGRÉS 
DE LA FBE

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona serà la seu del 53è 
Congrés de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE), que 
se celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny de 2019.

La FBE, constituïda a Barcelona l'any 1992, aglutina 250 
col·legis de països que formen part del Consell d'Europa, i 
que representen més de 800.000 advocades i advocats.

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: Alberto Viñas Vila, Narcís Ventalló Surrallés, 
David Soriano López, Enrique Fabregat Guardia, Joan 
Guasch i Marimon, Eudard Calabria Marimon, José M. 
San Martin Riu, José Antonio San Martín Páramo, Jorge 
Sabata Gimeno, Francesc de Jorge Rodríguez, Francesc 
Xavier Jaurena Salas, Federico Baillo Soubriet, José M. 
Auset Brunet, Casimir Alsina i Ribé, Xavier Antón Fernández, 
Francisco Gallisa Roige, Herminio Carramiñana García, 
Gabriel Domènech Miserachs, Eugenio Fresneda Martíne, 
Martin Pagonabarraga Garro, Jordi Esmerats Raurell, Carlos 
de Roselló y Sambeat, Juan Carlos Calderon de Oya.





VOLUNTARIS

MOLTES 
GRÀCIES!
El grup de Voluntaris ICAB vol agrair a la degana 
de Col·legi, Mª Eugènia Gay, i a la seva Junta de 
Govern l’atorgament, en el marc de la festivitat de 
Sant Raimon de Penyafort 2019, de la medalla de 
la Corporació com a reconeixement i homenatge al 
compromís d’ajuda, atenció i acompanyament als 
companys i companyes del Col·legi en situació de 
dificultat, com a expressió dels valors de l’advocacia.  

Aprofitem aquesta ocasió per adreçar també unes 
paraules de gratitud al degà Oriol Rusca i a la seva 
Junta de Govern, ja que amb durant el seu mandat va 
ser possible que el nostre projecte es convertís en 
una realitat.

Finalment, també volem reconèixer la tasca del 
personal de l’ICAB, ja que col·laboren de forma 
entusiasta des del naixement del Grup de Voluntaris 
ICAB per tal que el projecte surti endavant i sigui 
conegut per l’advocacia. 

Per aquest motiu correspon una part de la medalla 
que hem rebut el Grup de Voluntaris ICAB a totes les 
persones que estan treballant en aquesta iniciativa, 
començant pels voluntaris, sense els quals l’ajuda que 
es presta als companys i companyes de l’advocacia no 
seria possible.

Aquesta distinció ajuda a fer més visible el treball 
que realitzem de forma anònima i privada i amb total 
confidencialitat. Aquests valors són clau per al Grup 
de Voluntaris ICAB. 

A través de la nostra tasca volem contribuir a què 
el dia a dia dels companys i companyes sigui millor, 
per això ajudem als beneficiaris en allò que precisin, 
ja sigui acompanyaments o altres tasques, ja que en 
cada cas s’estudien les necessitats concretes. 

Us volem demanar que si coneixeu a alguna persona 
que considereu que pot ser ajudada, parleu-li del Grup 
de Voluntaris ICAB! Ajudeu-nos a fer difusió del nostre 
projecte!

Som conscients que no és fàcil obrir-se a una persona 
desconeguda i explicar-li un problema, però, s’ha de 
vèncer la por.  Per això recentment el Grup ha posat 
en marxa la iniciativa “Fes un cafè amb els voluntaris 
ICAB”. A través d’aquesta acció quotidiana volem que  
tant els beneficiaris directes de l’ajuda o bé els seus 
familiars ens pugueu explicar la vostra situació de 
manera que puguem buscar quina és la millor manera 
de prestar-vos col·laboració. Feu-nos confiança!

Grup de Voluntaris ICAB



FES UN CAFÈ AMB ELS 
VOLUNTARIS ICAB

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

NECESSITES AJUDA?
SOM COMPANYS,

SEMPRE A PROP TEU

93 496 18 80 ext. 5050
 fundacio@icab.cat 



Com valora la regulació establerta a finals del passat se-
tembre pel Reial decret llei que va aprovar el Govern espa-
nyol? Creu que ha estat un pas endavant per solucionar els 
problemes del sector o ha resultat contraproduent?
ES: El Gobierno tuvo la sensibilidad de escuchar al Taxi, y 
acertó dándose cuenta de que nuestras tesis eran impres-
cindibles para recuperar la racionalidad dentro de un sector 
cautivo de la anarquía, la piratería y el expolio permanente.
El Decreto Ábalos (RDL 13/2018), en realidad, se limita a re-
cordarnos que el sistema competencial español se organiza, 
en materia de transportes, a través del Estado, las Comunida-
des Autónomas y Corporaciones locales. 
Según que el trayecto prestado por el transporte discrecional 
de personas se desenvuelva en un ámbito territorial suprau-
tónomico, autonómico o urbano, será exigible para la presta-
ción de los servicios de VTC, respectivamente, una licencia 
estatal, autonómica o municipal. Así sucede usualmente en 
el ámbito competencial administrativo. El uvetecismo no iba a 
ser una excepción.
El RDL 13/2018 deja meridianamente claro que una licencia 
estatal no ha habilitado nunca para trabajar a nivel autonómi-
co, municipal o urbano.

AM: Des del meu punt de vista d’economista especialitzada 
en temes de competència i regulació de mercats, l’actuació 
normativa del Ministeri de Foment a través del RDL 13/2018 
és un exemple clar de com els polítics que ostenten el poder 
executiu eternitzen els conflictes per manca de perspectiva, 
valentia i sentit comú. 

La introducció de plataformes tecnològiques que operen en 
el segment de la pre-contractació amb llicències legals, ja 
siguin de taxi (Mytaxi) o de VTC (UBER/CABIFY), ha generat 
que la reserva, que fa uns anys es feia per telèfon via emis-
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sora d’un dia per l’altre, ara es pugui fer en pocs segons a 
través d’una aplicació en el nostre mòbil. 

La innovació tecnològica ha propiciat l’obsolescència de la 
regulació existent i no és un problema exclusiu del sector 
taxi-VTC (pensem en les plataformes d’allotjament turístic o 
les de delivery). Davant d’una situació d’aquestes caracterís-
tiques, els nostres governants tenen dues opcions: decidir 
mirar cap endavant, aprofitar les bondats de la innovació i 
aplicar els principis de la smart regulation acceptats interna-
cionalment (necessitat, proporcionalitat, no discriminació) 
amb l’objectiu de dissenyar una regulació innovadora i, alhora, 
beneficiosa per la societat. O, per contra, continuar regulant 
amb les premisses del segle XX, fent ús de prohibicions, 
moratòries i numerus clausus per protegir aquells operadors 
establerts, que no volen perdre els drets adquirits i es ne-
guen a competir. 

En aquest sentit, tinc clar que Ábalos i el seu equip han optat 
per aquesta segona via, més miop i a curt termini, i que, de 
passada, trasllada el focus del problema cap a un àmbit terri-
torial autonòmic o local.

Com valora el Decret llei aprovat pel Govern de la Ge-
neralitat el gener passat? Arran d’aquest podem afirmar 
que el Taxi ha guanyat “la guerra” que van plantejar  les 
llicències VTC o només ha estat una batalla més?
ES: La Generalitat de Catalunya se ha sumado al Gobierno, 
asumiendo la extraordinaria y urgente necesidad de proteger 
al Taxi, como servicio de interés general. Además, ha dictado 
la primera norma en definir adecuadamente al VTC, frente 
al taxi, en cuanto que el primero necesariamente habrá de 
precontratarse bajo un tiempo mínimo de antelación (entre 15 

CARA
TAXIS VS. VTC
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en el seno de nuestras ciudades. El Taxi es un servicio 
donde goza de preeminencia definitoria la espontaneidad 
con el que se demanda por el usuario. El VTC no puede 
entrar en esa parcela de la actividad del Taxi. De ahí que 
se le deba imponer un tiempo mínimo de precontratación. 
Bajo estas coordenadas se preserva al Taxi, tal y como lo 
exige expresamente el Considerando 21 de la Directiva 
Bolkestein. 

AM: Ara mateix, la realitat és que l’entrada en vigor del 
decret llei ha provocat una frenada total i absoluta a la 
competència més directa ja que UBER i CABIFY han deixat 
la ciutat de Barcelona. Els taxistes tenen el monopoli no 
només del segment d’agafar un client a la via pública ”ai-
xecant la mà” i el de la “parada al carrer” sinó també del 
segment de la pre-contractació. La jugada ha sigut mestra.

Aquest Decret llei s’adequa a la normativa de la Unió 
Europea?
ES: Enteramente. Así se deduce palmariamente, entre 
otras previsiones, de los Considerandos 21 y 59 de la 
Directiva Bolkestein.

El RDL 13/2018 recalcó algo elemental que ya había re-
señado la mencionada Directiva 2006/123/CE en su Consi-
derando 59: la regulación de los VTC no podía vulnerar el 
sistema territorial interno de ordenación de competencias 
en los Estados miembros de la UE.
Y por lo que respecta al citado Considerando 21, el 
mismo excluye al Taxi y al transporte urbano de la liberali-
zación de Servicios.

AM: Aquest decret llei no s’adequa als principis de better 
regulation de necessitat, proporcionalitat i no discrimina-
ció que emanen en tota la normativa de la Unió Europea. 
Fa uns dies, també es va pronunciar el Consell de Ga-
ranties Estatutàries afirmant que s’incompleix el princi-
pi de llibertat d’empresa de l’article 38 de la CE ja que 
“l’establiment d’un interval mínim de 15 minuts entre la 
contractació i la prestació efectiva del servei de transport 
de viatgers mitjançant vehicles de lloguer amb conductor 
constitueix una restricció no raonable segons els principis 
d’adequació, de necessitat i de proporcionalitat”.

Com valora que una ciutat tan posicionada interna-
cionalment com Barcelona —i especialment els seus 

y 60 minutos). La Norma catalana, en este sentido, es el 
mascarón de proa normativo para casi todas las Comuni-
dades Autónomas del Estado español. 

Si ello ha supuesto ganar o no definitivamente la guerra 
del Taxi se verá en el futuro; pero lo que no cabe duda es 
que el taxista de a pie, en su día a día en Comunidades 
como Catalunya, ya no se ve sitiado por una competencia 
desleal que le estaba expoliando progresiva e inexorable-
mente.

AM: En els últims anys, el departament de Territori de la 
Generalitat de Catalunya ha resolt més d’un conflicte en 
el sector del taxi via decret llei amb l’únic objectiu d’evitar 
les impugnacions (i possibles suspensions) per part de les 
autoritats de competència. 

El contingut del 
decret llei català 
pretén que el 
segment de la 
pre-contractació 
(en concret, en 
el cas de les 
VTCs) torni a ser 
com quan no 
existien aplicaci-
ons mòbils. Per 
tant, el decret 
llei de la Gene-
ralitat no només 
va contra les 
VTC sinó que, tal 
com ha afirmat 

també l’Autoritat Catalana de la Competència, va contra el 
progrés, la innovació i els drets dels ciutadans. 

A curt termini, podem pensar que el taxi ha guanyat una 
batalla però l’únic que està fent amb la seva actitud és 
ajornar una modernització que és inevitable i que ha de 
passar per anivellar el terreny de joc (level the playing 
field) entre taxis i VTC.

Podem dir que aquest Decret llei va a ser un fre a la 
lliure competència entre Taxis i llicències VTC?
ES: En absoluto. Servirá, más bien, para marcar las líneas 
sostenibles de convivencia entre taxistas y uvetecistas 

A CURT TERMINI 
PODEM PENSAR 
QUE EL TAXI HA 
GUANYAT UNA 
BATALLA, PERÒ 
L’ÚNIC QUE S’ESTÀ 
FENT AMB LA 
SEVA ACTITUD ÉS 
AJORNAR UNA 
MODERNITZACIÓ 
QUE ÉS INEVITABLE
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habitants i turistes que la visiten— es trobin amb un 
servei  limitat a partir d’ara?
ES: Barcelona es una de las grandes ciudades que, a nivel 
mundial, mejor ejemplo está ofreciendo de cómo hacer 
frente a Corporaciones privadas que, a todas luces, pre-
tenden apropiarse de facto de “la movilidad” urbana. 
Es impresentable que una ciudad dé pábulo a la piratería y 
la inseguridad jurídica para usuarios e inversores.
En Barcelona, el Taxi cubrirá perfectamente las necesi-
dades de los usuarios como lo ha venido haciendo hasta 
ahora. 

Y respecto de los VTC, debe reseñarse que sus servicios 
seguirán concurriendo, como lo vienen haciendo desde 
hace decenas de años. 
Reténgase que se han marchado de BCN los uvetecistas 
de última hora; es decir, quienes querían trabajar como 
taxistas sin ser taxistas; o lo que es lo mismo: careciendo 
de licencia de taxi.

AM: És trist, i fins i tot contraproduent, que Barcelona, 
paradigma de ciutat tecnològica i emprenedora, que en 
els últims anys està ocupant els primers llocs en tots 
els rànquings, es trobi durant els dies que se celebra el 
Mobile World Congress amb cues llarguíssimes per què 
els participants nacionals i estrangers que estan més que 
acostumats a utilitzar aplicacions mòbils per moure’s per 
les ciutats no tenen aquesta opció i han de sotmetre’s a 
les normes antiquades del sistema del taxi. Aquests dies 
es fa més evident que mai que la competència és positiva 
que hi ha lloc per a tots.

Creu que aquesta nova regulació va en contra del 
desenvolupament de les TIC en el món del transport o 
s’estan posant portes al camp?
ES: De ningún modo. Esta legislación nos enseña algo 
muy relevante: El desarrollo tecnológico no puede concul-
car los sistemas de distribución de competencias de los 
estados, ni las bases constitucionales de su arquitectura 
democrática. 
La tecnología no viene a socavar derechos, sino a mejorar 
nuestra forma de vida, sin por ello generar expolio e impu-
nidad, ni ahondar en la desproporción y el enriquecimien-
to injusto. 
Existe una forja jurídica y democrática en los Estados de 
la UE, que no puede ser volatilizada por las nuevas tecno-
logías en materia de transporte.

AM: Aquest de-
cret llei penalitza 
clarament una 
manera de fer 
les coses més 
fàcils i àgils per 
als ciutadans, 
que és preci-
sament una 
de les bondats 
que pot tenir la 
tecnologia ben 
utilitzada. Perso-
nalment, no crec 
que aquesta 

sigui la via. El govern de la Generalitat de Catalunya, enlloc 
d’aprovar aquest decret llei a la brava, hauria d’haver iniciat 
un debat ampli i serè de modificació de la llei del taxi, amb 
l’objectiu de trobar solucions a llarg termini, amb l’aplicació 
de camps de proves (sand boxing) i compliment dels prin-
cipis de better regulation de necessitat, proporcionalitat 
i no discriminació. Cal igualar el nivell de joc, posant una 
regulació equilibrada a les VTC i flexibilitzant la regulació 
del taxi (tarifes flexibles, taxi compartit, etc).

Si en l’horitzó es va definint la implantació progres-
siva dels cotxes autònoms què hauran de fer Taxis i 
llicències VTC? 
ES: En su momento habrá que afrontar nuevos retos, desde 
luego. Pero hay algo que se debe retener: No puede con-
sentirse la privación de derechos sin la menor indemnización.
Tocará expropiar al Taxi, y los taxistas deberán ser justamen-
te indemnizados cuando las Instituciones decidan suprimir al 
Taxi, siempre que no quepa su óptima reconversión econó-
mica en otro marco regulatorio. La tecnología no justifica el 
expolio.

AM: Molt probablement, tardarem encara anys a veure 
cotxes autònoms o intel·ligents funcionant amb normalitat 
per les ciutats però sembla clar que aquest és el futur cap 
a on ens porta el sector de l’automoció i el transport de les 
persones. Els canvis de paradigma que viurem en l’àmbit 
de la mobilitat en la pròxima dècada seran de gran calat: 
mobilitat elèctrica, compartida, sostenible i d’última milla. I 
només sobreviuran aquells operadors que apostin clara-
ment per la col·laboració público-privada, per la sostenibili-
tat mediambiental i per l’ètica en els negocis. 

SE HAN MARCHADO 
DE BARCELONA 
LOS UVETECISTAS 
DE ÚLTIMA HORA, 
ES DECIR, QUIENES 
QUERÍAN TRABAJAR 
COMO TAXISTAS 
CARENCIENDO DE 
LICENCIA PARA 
ELLO.



YASSMÍN BARRIOS 
DOCTORA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD 

MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

“La sentencia 
del caso Efraín 

Ríos Montt 
ha devuelto a 
Guatemala la 

confianza en los 
jueces”

Yassmín Barrios es Doctora en Derecho por la  
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.  

Ha sido Juez de Sentencia Penal por 20 años conse-
cutivos y presidenta del Tribunal primero A de Ma-
yor Riesgo de Guatemala. En esta entrevista habla-

mos con ella del caso del ex presidente guatemalteco 
Efraín Ríos Montt pero también de la situación  

de la Justicia en Guatemala y de la posición  
de la mujer en el mundo de la judicatura.

Dictó la sentencia histórica contra el ex presidente 
guatemalteco Efraín Ríos Montt. Con su fallo, por 
primera vez un tribunal nacional reconoció el geno-
cidio en América Latina y el ex dictador se convirtió 
en uno de los pocos líderes del mundo condenados 
por esta causa. ¿Qué ha supuesto a nivel personal y 

Entrevista: Erika Torregrossa Acuña 
Presidenta de la Comisión de Justicia 
Penal Internacional y derechos 
humanos del Colegio de la Abogacía 
de Barcelona y Secretaria General del 
BPI-CAPI
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Además conté con el apoyo de la sociedad civil y pro-
fesionales universitarios de otras áreas que iniciaron 
una campaña titulada “No en mi nombre”. Así como el 
apoyo de juristas y defensores de Derechos Humanos 
de diferentes países, entre ellos la Abogacía Española.

¿Qué significó esta sentencia para las víctimas? 
Representó el reconocimiento de sus derechos. Tuvie-
ron la oportunidad de hablar, de contar lo ocurrido, fue 
un proceso de catarsis ante tanto dolor del cual fueron 
víctimas. Se les dio acceso a la justicia.

Las víctimas tuvieron acercamiento a la Justicia, sin 
discriminación de ningún tipo.

La anulación de la condena y las demoras constan-
tes para reiniciar el juicio... ¿Se puede afirmar que 
las élites militares tienen poder para influir en los 
tribunales? 
En nuestro caso, no fue así.  Mantuvimos en todo mo-
mento la Independencia Judicial, el respeto a la digni-
dad humana. Nuestra obligación de juzgar únicamente 
en base a la ley y a las pruebas presentadas, haciendo 
prevalecer los más elementales derechos.

Ríos Montt murió este año y los casos penales en 
su contra han sido anulados. ¿Qué paso en relación 
al juicio de Rodríguez Sánchez?
El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal B de Mayor 
Riesgo dictó la sentencia en el Juicio de Genocidio y 
absolvió al acusado Rodríguez Sánchez, confirmando 
así el resultado de la Primera Sentencia dictada en 
mayo de 2013.

¿Actualmente en Guatemala los jueces trabajan con 
independencia?
Sí, los Jueces nos esforzamos cada día por mantener 
nuestra Independencia Judicial, como una garantía 
constitucional para todos los ciudadanos guatemal-
tecos.

profesional ser la juez que dictó la sentencia contra 
el expresidente Efraín Ríos Montt y que lo condenó a 
80 años de prisión?
Representa el cumplimiento del deber. Es el reconoci-
miento de la historia de mi país. También constituye un 
reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en 
Guatemala.
La sentencia ha devuelto la confianza al pueblo de Gua-
temala sobre el trabajo que realizamos los Jueces. La 
seguridad de contar con Jueces únicamente obedien-
tes a la Ley y a los Convenios y Tratados sobre Derec-
hos Humanos.
También ha servido para demostrar que en mi país se 
pueden juzgar casos como el de Genocidio, haciendo 
aplicación de estándares internacionales, contando con 
pocos recursos humanos y materiales.

A pesar de que a los pocos días de su sentencia la 
Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la 
sentencia por “irregularidades” en el proceso ¿Se 
da por satisfecha con el hecho de que en Guatema-
la haya habido la oportunidad de emitir una senten-
cia por genocidio como la suya?
Es importante aclarar que el Tribunal no cometió ningu-
na irregularidad, nuestro actuar fue siempre apegado a 
la ley.
Aún cuando la sentencia fue anulada, el sistema de 
Justicia Guatemalteco creció. Guatemala tuvo la opor-
tunidad de conocer y reconocer su historia reciente. 
Quizá el mejor mensaje es que éste tipo de hechos no 
vuelvan a repetirse NUNCA MÁS, en ningún lugar del 
mundo.

Recibió amenazas por aquel caso. ¿Cómo pudo 
afrontar el ejercicio de la profesión ante esa situa-
ción?  
Fui objeto de ataque mediático antes, durante y des-
pués del juicio. Después de dictarse la sentencia, el 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de mi país 
emitió una resolución en la que me suspendía como 
juez y me impuso una multa. Sin embargo, ante tal 
situación interpuse un Amparo por Violación a mi Inde-

pendencia Ju-
dicial, en virtud 
que el Tribunal 
de Honor no 
tiene facultades 
para juzgar a un 
Juez. Final-
mente gané el 
Amparo ante la 
Corte de Cons-
titucionalidad.

PARA LAS VÍCTIMAS 
LA SENTENCIA DE 
EFRAÍN RÍOS MONTT 
REPRESENTÓ EL 
RECONOCIMIENTO 
DE SUS DERECHOS

LOS JUECES NOS ESFORZAMOS 
CADA DÍA POR MANTENER 
NUESTRA INDEPENDENCIA 
JUDICIAL, COMO UNA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL PARA TODOS 
LOS CIUDADANOS
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Guatemala es uno de los países con mayor violencia 
e índice de criminalidad ¿Los juzgados están satura-
dos por los casos penales?
Sí, lamentablemente Guatemala cuenta con altos índices 
de violencia. Además ha crecido la población y existen 
estructuras criminales que han avanzado lamentable-
mente.  Toda esta situación hace que los juzgados y 
tribunales penales se encuentren saturados.

Se dice que el 70% de los casos judiciales en Guate-
mala no se resuelven ¿Cómo se puede revertir esta 
situación? 
Me parece que hay varias formas de atender la situa-
ción:
Se debe hacer una mejor distribución de casos, para 
que no se saturen solo los tribunales de Alto Riesgo, 
como ocurre en la actualidad.
Debe recordarse que el Derecho Penal es la última 
Ratio, lo que significa que solo las conductas constituti-
vas de delito tienen que llegar a los Juzgados Penales.
En los casos que establece la ley, deben utilizarse las 
medidas alternativas de solución de conflictos, criterios 
de oportunidad y procesos abreviados.
También deben implementarse más juzgados y tribuna-
les en el área penal, que es la más congestionada.
Además debe de trabajarse en la formulación de po-
líticas criminales, pues debe recordarse que, tanto el 
Ministerio Público como los Juzgados y Tribunales, solo 
empiezan a actuar cuando ocurre un delito y se produce 
la denuncia respectiva. Sin embargo me parece que se 
sebe trabajar en planes de prevención del delito para 
disminuir la violencia  que afecta a nuestro país.
Además debe de trabajarse en educación y en fuentes 
de trabajo para que los sectores de jóvenes que son 
vulnerables no sean reclutados en grupos criminales 
que se dedican a delinquir.

Qué le motivó a estudiar derecho?
Cuando terminé la secundaria, por fortuna estaba cua-
lificada para poder estudiar cualquier carrera universi-
taria. A mí me interesaba Ingeniería, porque siempre 
me han gustado las matemáticas. Sin embargo esa 
carrera me exigía el estudiar tiempo completo, por lo 
menos los primeros años. Y mi deseo era trabajar para 
ayudar a mi casa y sostenerme la carrera, así que opté 
por Derecho, porque me permitía trabajar por la maña-
na como maestra y estudiar por la tarde-noche.

Reconozco que durante la primera semana que es-
tuve en la Facultad de Derecho me sentí muy bien, 
me inserté inmediatamente en las clases, las cuales 
me fascinaron y tuve la oportunidad de transmitirles 
los conocimientos y formación a mis alumnos en la 
escuela. Siempre he sido apegada a la Justicia, como 
valor dentro de una sociedad y como virtud a practicar 
en la escala de valores.

Agradezco a Dios y a la vida el haberme dado la opor-
tunidad de estudiar Derecho, aplicar la Justicia y servir 
a mi pueblo.

¿Qué papel tienen las mujeres guatemaltecas  
dentro del mundo jurídico? 
Me parece que nuestro papel como mujeres es muy 
importante, desde el espacio que ocupamos como 
juristas podemos contribuir a resolver los problemas 
de nuestra sociedad. Haciendo aportes desde la aca-
demia, desde las asociaciones y fundaciones, desde 
la judicatura. Trasladando nuestros conocimientos y  
participando en la resolución de conflictos, en los dife-
rentes ámbitos del derecho.

Las mujeres somos capaces de transmitir nuestra sen-
sibilidad en aquellos espacios en los cuales nos move-
mos, ya que tenemos diferentes facetas que permiten 
que demos nuestro aporte a la sociedad.

LAS MUJERES SOMOS CAPACES 
DE TRANSMITIR NUESTRA 
SENSIBILIDAD EN AQUELLOS 
ESPACIOS EN LOS CUALES NOS 
MOVEMOS, YA QUE TENEMOS 
DIFERENTES FACETAS QUE 
PERMITEN QUE DEMOS NUESTRO 
APORTE A LA SOCIEDAD

NUESTRO PAPEL COMO MUJERES 
ES MUY IMPORTANTE, DESDE EL 
ESPACIO QUE OCUPAMOS COMO 
JURISTAS PODEMOS CONTRIBUIR 
A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 
NUESTRA SOCIEDAD. HACIENDO 
APORTES DESDE LA ACADEMIA, 
DESDE LAS ASOCIACIONES 
Y FUNDACIONES, DESDE LA 
JUDICATURA
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Quan la propietat sobre un determinat bé 
es desmembra en dos, és a dir, passa 
de recaure sobre una única persona la 
plena propietat, a recaure sobre persones 
diferents un dret d’usdefruit d’una banda i 

la nua propietat per un altre, aquesta operació tributarà 
depenent de l’acte pel qual es produeix (herència, com-
pravenda, etc.), i també serà en funció d’aquest acte, la 
tributació de la posterior extinció de l’usdefruit, o cosa 
que és el mateix, la consolidació del domini. En altres 
paraules, en l’extinció de l’usdefruit s’exigirà l’impost 
segons el títol pel qual es va constituir. 

Abans d’entrar a 
veure els diferents 
supòsits de tribu-
tació, és molt im-
portant tenir clara 
la valoració de 
l’usdefruit i de la 
nua propietat. La 
valoració d’aquest 
usdefruit dependrà 
si es tracta d’un 
usdefruit temporal 
o vitalici. 

Si es tracta d’un 
usdefruit temporal, aquest es calcularà partint del valor 
dels béns sobre els quals recau aquest usdefruit i 
aplicant el 2% per cada període d’un any, sent el 70% 
la seva màxima valoració. Si l’usdefruit és vitalici, la 

seva valoració serà 
aplicant la fórmula: 
“Usdefruit (%)= 89 
– edat usufructuari”. 
Aquesta fórmula ens 
donarà un percen-
tatge i aquest haurà 
d’aplicar-se al valor 
dels béns sobre els 
quals recau aquest 
usdefruit, amb el 
màxim el 70% i el 
mínim del 10%. En 
canvi, la nua propie-
tat es valora per la 

diferència entre el valor total dels béns i el valor atribuït 
a l’usdefruit. Per exemple, si l’usufructuari té 65 anys, 
l’usdefruit es valorarà en 24% (89-65=24), mentre que 
la nua propietat serà el 76% del valor dels béns (100-
24=76).

Vegem doncs, les diferents formes de tributació, quant 
al naixement de l’usdefruit: 
 
• Si el domini es desmembra per defunció, això és 
que, per exemple, el causant ha establert en testament 
un dret d’usdefruit al seu cònjuge vidu i la nua propietat 
als seus fills, l’usufructuari haurà de tributar per l’Im-
post de Successions i Donacions (ISD d’ara endavant) 
en el moment de rebre aquest dret, és a dir en el mo-
ment de la defunció del causant. L’usdefruit es valorarà 
conforme a les regles abans esmentades, i conforme 

FISCALITAT DEL NAIXEMENT I 
EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT

L’autora realitza una exhaustiva i didàctica exposició de tota la casuística que 
afecta a la fiscalitat de l’usdefruit partint de la base del seu origen per exigir la seva 
tributació.  

Patricia Ebrat 
Col·legiada 43.206

EN ALTRES 
PARAULES, EN 
L’EXTINCIÓ DE 
L’USDEFRUIT 
S’EXIGIRÀ 
L’IMPOST SEGONS 
EL TÍTOL PEL QUAL 
ES VA CONSTITUIR. 

LA VALORACIÓ 
D’AQUEST 
USDEFRUIT 
DEPENDRÀ SI ES 
TRACTA D’UN 
USDEFRUIT 
TEMPORAL O 
VITALICI. 
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a aquest valor procedirà a la seva liquidació pel ISD 
(aquest import és el que s’integrarà en la seva base 
imposable). En canvi, en desmembrar-se el domini, en 
la liquidació del nus propietari se li aplicarà, al valor de 
la nua propietat abans esmentat -i les reduccions que 
li corresponguin-, el tipus mig efectiu de gravamen 
corresponent al valor íntegre dels béns, això és, com 
si rebés la plena propietat d’ells. El tipus mig efectiu 
es calcula dividint la quota tributària corresponent a 
una base liquidable teòrica, per a la determinació de la 
qual es pren en compte el valor íntegre dels béns, per 
aquesta mateixa base i multiplicant el quocient per 100. 
En altres paraules, la nua propietat es grava al tipus 
de la plena propietat, mentre que a l’usufructuari se li 
aplicarà el tipus mitjà únicament en relació a la quantia 
de l’usdefruit.

• Si el domini es desmembra per donació, això és, per 
exemple un pare que dóna el dret d’usdefruit sobre un 
habitatge al seu cònjuge i la nua propietat de la mateixa 
al seu fill, tots dos donataris (cònjuge i fill) hauran de tri-
butar pel ISD, i la valoració de l’usdefruit i nua propietat 
serà idèntica a l’establerta en l’apartat anterior. Cal recor-
dar que en aquest supòsit existiria a més tributació en 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF 
d’ara endavant), en cas de produir-se un guany patrimo-
nial en seu del donant (el pare). 

• Però si pel contrari, el domini es desmembra per 
compravenda o per un altre títol onerós, en el cas 
d’immobles, aquesta operació quedarà gravada per 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses 
(TPO d’ara endavant), i tributarà cadascun pel que rebi, 
valorant l’usdefruit i la nua propietat com en el cas dels 
desmembraments lucratius. En aquests supòsits també 
existeix guany patrimonial (IRPF) en seu de qui transmet 
el dret. 

Però, què passa quan s’extingeix el dret d’usdefruit? 
En extingir-se aquest dret, es produeix la consolida-
ció del domini en el nus propietari, i aquest, sense 
perjudici de la liquidació practicada en el seu moment 
per l’adquisició de la nua propietat, haurà de tributar 
ara depenent de l’acte pel qual es va desmembrar el 
domini, a saber:

• Si el domini es va desmembrar per defunció, i es pro-
dueix la consolidació en el nus propietari (en l’exemple 
anterior, mor cònjuge vidu usufructuari i consoliden la 
propietat els fills, anteriors nus propietaris), aquests 
hauran de tributar pel valor que se li va atribuir a l’us-
defruit en la constitució, és a dir el valor que se li va 
aplicar a l’usdefruit en el moment de la defunció del 

causant, aplicant les reduccions generals que li corres-
ponguin (si les mateixes no es van esgotar en la liqui-
dació practicada per l’adquisició de la nua propietat), i 
aplicant el tipus mig efectiu de gravamen aplicat en la 
constitució. Cal remarcar que s’ha de prendre el valor 
dels béns en el moment de la constitució de l’usdefruit 
(Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 25/05/2007). 
En aquests casos no s’exigeix tributació per a l’usufruc-
tuari mort. 

• Si el domini es va desmembrar per donació, i es pro-
dueix la consolidació en el nus propietari per defunció 
de l’usufructuari (en l’exemple anterior, mor el cònjuge 
usufructuari i consolida la propietat el fill), aquest haurà 
de tributar com a donació en el ISD, en el moment de 
la defunció de la usufructuària, sobre el percentatge 
que no va ser liquidat en el moment d’adquirir-se la nua 
propietat. En altres paraules, en produir-se l’extinció de 
l’usdefruit, es tributarà pel percentatge no liquidat pel 
nus propietari en el moment de la seva constitució, pre-
nent el valor d’aquest bé en el moment del desmem-
brament del domini, aplicant ara la tarifa, reduccions i 
bonificacions existents en el moment del desmembra-
ment del domini (DGT CV 13-02-17). 

• Si el domini es va desmembrar per  acte onerós 
(compravenda), la consolidació en el nus propietari, per 
mort de l’usufructuari o per transcurs del termini, tribu-
tarà per TPO, pel percentatge de l’usdefruit establert 
en el moment del desmembrament, al nou valor que el 
bé (objecte d’usdefruit) tingui en el moment de la con-
solidació del domini –noti’s la diferència del valor a tenir 
en compte respecte a les anteriors transmissions–. 
Sobre aquest valor, s’aplicarà el tipus de gravamen 
vigent en el moment de la consolidació del domini. 
D’altra banda, si la consolidació es produeix en el nus 
propietari, per un altre negoci jurídic diferent de l’ante-
rior (per exemple, donació o transmissió onerosa), ha 
de practicar-se la major de les liquidacions següents: la 
que hagués correspost aplicant les regles previstes per 
al compliment de termini o mort de l’usufructuari abans 
citades, o la que correspongui al negoci jurídic en la 
virtut del qual s’extingeix l’usdefruit: donació (segons 
les regles del ISD), o transmissió onerosa (segons les 
regles del ITP i AJD).

I per últim, no cal oblidar que en tota transmissió d’un 
determinat dret real, addicionalment existeix la tributació 
local (IIVTNU o “plusvàlua municipal”), sent subjectes 
passius en les transmissions lucratives (herències i do-
nacions) la persona que adquireix el dret; mentre que en 
les transmissions oneroses (compravendes), ho és qui 
transmet el dret real en qüestió.



GRUP DE  
L’ADVOCACIA JOVE

Seccions

L
a mediació és el mètode de resolució de con-
flictes en què les parts, amb l’ajuda d’un me-
diador, poden arribar a acords, oferint a tots 
una oportunitat per dialogar i comunicar-se, i 
evitant el cost econòmic, temporal i emocio-

nal que implica un plet. 

En la mediació, les parts es mouen en plans d’igualtat 
des del moment en què han d’assumir responsabili-
tats i tenen els mateixos drets. El mediador ha de ser 
imparcial i neutral, ha de procurar que les parts esti-
guin en un pla d’igualtat.

Aquesta forma de resoldre conflictes no és nova, si 
bé la seva concepció moderna i la positivització de 

la mateixa troben el seu origen en el moviment ADR 
(Alternative Dispute Resolution) que sorgeix als anys 
70 als EEUU. Al nostre país creix dia rere dia i ha estat 
positivitzat, de diferents maneres per la Lleis Cata-
lanes 1/2001 i 15/2009, l’Estatut dels Treballadors, la 
Llei estatal 5/2012 o l’Avantprojecte de Llei d’Impuls 
de la Mediació, pendent de tramitació però de gran 
importància.

La mediació per evitar el conflicte judicial.

Encara que no sigui obligatòria en l’àmbit judicial, la 
mediació és una eina molt útil per casos de discrimi-
nació de gènere. Cada any, 25.000 assumptes referits 
a conflictes individuals tenen entrada als Jutjats del 

Rebeca Herrero Villavieja 
Advocada i Mediadora
Col·legiada 31.978

MEDIACIÓ LABORAL 
PER A LA IGUALTAT DE 
GÈNERE.
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Social (enca-
ra que el CGPJ 
no especifica 
quants són sobre 
discriminació de 
gènere), mentre 
que, des de l’any 
2009, els Jutjats 
espanyols han 
tramitat 2.500 
denúncies per 
assetjament 
sexual derivades 
de situacions 
laborals. Si tots 
aquests assump-
tes haguessin 
estat sotmesos 
a mediació, el 
nombre de litigis 
seria, de ben 
segur, menor.

Un litigi pot ser 
molt onerós per 
a totes les parts: 
parlem de situ-

acions a les quals els afectats romanen a l’empresa 
i el fet que el litigi sigui públic perllonga la situació 
de trauma de la persona agreujada, mentre que la 
privacitat de la persona a qui se li imputa la conduc-
ta discriminatòria pot quedar compromesa, abans de 
determinar-se judicialment si n’és la causant. Alhora, 
la condemna judicial, a diferència de la mediació, dóna 
ben poques eines per a la reflexió o per un canvi de 
conducta. A més, l’empresa també hi té molt a per-
dre: costos judicials i un elevat risc reputacional.

Per això cada cop és més habitual que les empreses 
contractin mediadors privats per ajudar a resoldre 
conflictes. També els serveis de mediació, arbitratge i 
conciliació de les diferents administracions públiques 
tenen un panell de professionals i uns procediments 
establerts que, grosso modo, fixen procediments àgils 
amb un o varis actes de mediació i que han de conduir 
a acords amb eficàcia de contracte privat entre parts. 
Per dissipar dubtes sobre la bondat d’aquestes vies, la 
Fundación estatal Servicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje, que tramita força mediacions laborals, 
ofereix dades per a l’optimisme: un 15% dels assump-
tes que tramita finalitzen amb acord i, dels restants 
assumptes que acaben als Jutjats, un 60% també 
acaben en acord.

La mediació com a eina per facilitar la igualtat en 
el món laboral

A dia d’avui, la discriminació de gènere continua pre-
sent al món laboral amb problemes com l’escletxa 
salarial o el sostre de vidre. Conductes com l’assetja-
ment laboral també es donen amb major freqüència 
amb respecte del col·lectiu femení.

 Els mediadors poden treballar amb les parts en 
conflicte per fomentar una representació eficaç de 
les dones dins de l’empresa, evitar situacions dis-
criminatòries sovint vistes a l’empresa, fomentar el 
llenguatge esbiaixat en qüestions de gènere i impul-
sar el reconeixement de la importància de les dones 
en l’empresa i la seva participació efectiva en llocs de 
responsabilitat.

Ara bé, no oblidem que, sigui quin sigui el tema objec-
te de mediació, l’objectiu del mediador és garantir la 
igualtat entre les parts, tant delicada en situacions de 
discriminació de gènere, motiu pel qual és essencial la 
seva professionalitat.

La mediació com a vehicle per millorar les relaci-
ons dins el món empresarial

Front al sistema desigual de relacions entre sexes 
que encara segueix imperant en les nostres socie-
tats, la mediació i les seves eines poden ser-ne molt 
útils, des d’una perspectiva més allunyada de la dis-
cussió o la confrontació, posant els fonaments per a 
un canvi social que tingui la seva base clau en l’edu-
cació i la igualtat de gènere. I, precisament perquè 
és una bona eina per promoure canvis que permetin 
aconseguir empreses més igualitàries, aquest me-
canisme ja està funcionant en grans empreses, on 
sobretot utilitzen la integració de diferents interes-
sos que van des de la col·laboració de les parts per 
a la identificació d’objectius comuns que facilitin el 
treball de manera eficient. De fet, el Fòrum Econò-
mic Mundial impulsa des de fa anys que les dones 
prenguin protagonisme com a mediadores en els 
principals conflictes internacionals. En el pla -ben di-
ferent- del món empresarial, també és important que 
la dona tingui un paper protagonista com a mediado-
ra en conflictes de gènere.

En conclusió, la mediació pot ser un instrument 
molt eficaç per a propiciar la igualtat entre ambdós 
sexes en l’àmbit laboral, per evitar la discriminació 
i la dona tingui més participació i més protecció en 
el treball.

EN LA MEDIACIÓ, 
LES PARTS ES 
MOUEN EN PLANS 
D’IGUALTAT DES 
DEL MOMENT 
EN QUÈ HAN 
D’ASSUMIR 
RESPONSABILITATS 
I TENEN ELS 
MATEIXOS DRETS. 
EL MEDIADOR HA 
DE SER IMPARCIAL 
I NEUTRAL, HA 
DE PROCURAR 
QUE LES PARTS 
ESTIGUIN EN UN 
PLA D’IGUALTAT.



FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

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

 
Mantenint  aquesta secció trimestral del Mon Jurídic, 
iniciada l’any 2016, us presentem un nou document 
relacionat amb les funcions públiques de l’ICAB,  amb 
dades i criteris que poden ser d’interès procedents dels 
Departaments de Deontologia, Honoraris, Torn d’Ofici i 
Estrangeria.

1. DEONTOLOGIA 

NOVETATS EN LES OBLIGACIONS 
DEONTOLÒGIQUES A LA NOVA NORMATIVA 
DE L’ADVOCACIA CATALANA.
 
S’ha publicat al DOG del dia 30 de gener de 2019 la 
Resolució de la Conselleria  de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, JUS 110/2019, de 22 de gener de 2019, 
de modificació de la Normativa de l’Advocacia Catalana, 
adequant a la legalitat la norma aprovada per l’Advocacia 
Catalana al Congrés de Tarragona del passat mes de  
setembre de 2018.

La norma introdueix, per la via generalment de l’ampliació 
i detall, novetats en quant a la regulació de les regles 
bàsiques i principis de l’actuació de l’advocacia a Catalunya, 
fonamentalment a les regles contingudes al seu CAPÍTOL 
III (articles 19è a 24è), o per la via de l’adequació a normes 
generals o als criteris sobre lliure competència, en algun 
article concret (articles 36è, 40è 44è i 45è).
Tanmateix la norma introdueix adaptacions a les noves 
lleis administratives del procediment disciplinari, que seran 
objecte d’una posterior col·laboració.

Respecte el CAPÍTOL III, l’article 19è s’amplia, fixant les 
bases o principis de l’actuació professional de l’advocacia; 
l’article 20è desenvolupa de forma més detallada el dret 
d’informació dels clients, incorporant referències expresses 
a la regulació legal del blanqueig de capitals, tributari, de 
protecció de dades, o incorporant referències expresses 
al canvi de domicili professional o el deure d’assegurança 
de responsabilitat civil; l’article 21è afegeix un supòsit 5 
per dispensar a l’advocacia de seguir amb un encàrrec 
en els supòsits de desautorització dels clients o manca 
de respecte dels clients als acords assolits, malgrat 
entenem que igualment s’haurà de garantir per tots els 
mitjans el dret de defensa dels clients; l’article 22è elimina 
expressament la referència a dues excepcions al conflicte 
d’interessos, mantenint el requisit de la producció objectiva 
d’un risc, i establint bases objectives per delimitar la 
prohibició; l’article 23è detalla de forma més amplia el 
concepte del full d’encàrrec; i l’article 24è estableix un nou 
número 3 fixant una excepció a aquella norma en matèria 
de negociacions amb companyies d’assegurances.

Els CAPÍTOLS IV, V, i VI no presenten alteracions 
substantives del contingut dels articles  25è a 34è.

El CAPÍTOL VII afegeix un número 3 a l’article 35è; adequa 
el redactat de l’article 36è, punt 2, lletra d), per adaptar 
el text a les disposicions de la Llei 4/2015 de 27 d’abril, 
de l’Estatut de la Víctima, segons el mandat de la seva 
disposició addicional cinquena.
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El CAPÍTOL VIII modifica el text de l’article 40è, acceptant 
el pacte d’honoraris en funció del resultat de l’afer, 
sense restriccions de cap mena; i l’article 44è, malgrat 
no ser estrictament una norma deontològica, estableix 
la restricció de la competència col·legial en l’aplicació de 
criteris sobre honoraris a les seves funcions derivades 
d’obligacions legals, bàsicament de la LEC (informes sobre 
costes) i de la LJG (determinació d’honoraris en la justícia 
gratuïta en supòsits de costes, millor fortuna...).
 
El CAPÍTOL IX, en matèria de vènia (articles 50è a 54è) no 
conté alteracions substantives.

La entrada en vigor de la nova Normativa, modificada per 
la Resolució citada a l’encapçalament, com fixa la mateixa, 
serà als vint dies de la seva publicació al DOG, per lo que 
en el moment de que aquesta breu referència es publiqui 
ja estarà plenament vigent, sense perjudici que dins de 
l’àmbit disciplinari la seva influència només es desplegui 
davant de fets posteriors a aquesta entrada en vigor, si la 
seva aplicació resultes més perjudicial per al infractor que 
l’anterior norma.

 2. SOJ-SERTRA-TOAD

Dins de l’estudi que des del nostre servei s’està efectuant 
per tal d’elaborar una guia de bones pràctiques de menors 
no acompanyats, avancem part de l’estudi efectuat per 

la oficina del defensor del poble relatiu a la problemàtica 
envers la determinació d’edat.

“ DETERMINACIÓ DE L’EDAT ”

La determinació de l’edat cronològica mitjançant la 
realització de proves mèdiques –els mètodes de Greulich 
i Pyle i de Dermijian són els més extensos– és una 
qüestió profusament estudiada des d’un punt de vista 
mèdic i legal, existint una significativa coincidència en 
què els errors que es produeixen en l’aplicació d’aquests 
mètodes plantegen objeccions tècniques i ètiques 
d’envergadura. La literatura científica insisteix igualment en 
què les proves que es vénen utilitzant no es van concebre 
pròpiament per a fixar una edat, sinó per apreciar el grau 
de maduració biològica. Al temps, s’insisteix en què els 
estudis disponibles no tenen adequadament en compte 
aspectes racials, ètnics, nutricionals, mediambientals, 
psicològics i culturals, que tenen una influència directa en 
el desenvolupament i el creixement dels subjectes, per la 
qual cosa la comunitat científica reclama una reelaboració 
de les taules d’edat òssia que representen de manera 
adequada una població pediàtrica multiètnica. 

S’ha incrementat notablement el número d’expedients 
de determinació de l’edat realitzats a dones africanes 
indocumentades que, en molts casos, ni tan sols al·leguen 
ser menors d’edat. Aquesta qüestió és objecte d’atenció 
i preocupació constant aquesta Institució, doncs s’han 
detectat varis casos de possibles víctimes de tracta amb 
fins d’explotació sexual.

Una altra qüestió que continua sent motiu d’investigació 
es refereix a l’abast i les conseqüències de la pràctica 
de la prova de l’edat, en quant poden afectar a drets 
fonamentals, com són les relatives al tractament jurídic de 
la negativa a sotmetre’s a les proves per part de l’afectat 
o la naturalesa d’una prova mèdica que es practica, sense 
cap finalitat terapèutica i sense estar l’interessat implicat 
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en cap procediment judicial.  Resulta precís qüestionar-
se la naturalesa jurídica de la privació de llibertat en la 
que es troba el presumpte menor, que és conduït per 
funcionaris de policia a un centre sanitari per a la pràctica 
de les proves, la del decret del fiscal que fixa l’edat i, per 
últim, les garanties amb les quals compta l’interessat per a 
poder oposar-se al resultat i sol·licitar la pràctica de proves 
complementàries.”

DADES ESTADÍSTIQUES 2018  
SOJ-SERTRA-TOAD

Pel que fa al número de designes, l’any 2018 es van 
efectuar un total de 53.462 designes, mantenint la línia 
d’increment iniciada el 2014, i suposa un increment d’un 
2.5% respecte a les designes realitzades a l’any 2017. 

Cal fer una menció a les designes efectuades a l’àmbit 
de la defensa de víctimes de violència masclista, que 
presenten novament un cert increment respecte d’anys 
anteriors. Si a l’any 2014 el nombre de designacions 
realitzades va ser de 3.434, a l’any 2018 s’han realitzat 

un total de 4.014 designacions, el que representa un 
increment d’un 16,89%.

Durant l’any 2018 s’han incrementat en un 11,08% els 
telefonemes atesos per assistència al detingut.

En quant a la distribució dels telefonemes per assistència 
al detingut, destaca la dada de que únicament en un 7,55% 
de les situacions de detenció comunicada es designa lletrat 
de lliure elecció.
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Finalment, es mostren les dades relatives a les consultes 
ateses al SOJ durant l’any 2018, així com els expedients 
de justícia gratuïta tramitats i la xifra de dictàmens resolts 
favorablement per part del Servei de Tramitació de Justícia 
Gratuïta. 

3. HONORARIS 

LA SOL·LICITUD DE LA TAXACIÓ DE COSTES 
EN ELS SUPÒSITS D’AUTODEFENSA.
 
Una qüestió controvertida i que sovint planteja dubtes és 
si es poden o no repercutir a la part contrària els honoraris 
meritats per l’actuació de l’advocacia quan aquesta 
es defensa a sí mateixa i ha resultat beneficiària del 
pronunciament sobre costes. 

Així, a l’empara d’allò que disposa l’article 245 de la 
LEC, és freqüent que s’impugni per indeguda la taxació 
de costes per incloure els honoraris de qui ha assumit 
personalment la seva pròpia defensa en les actuacions 
processals que es minuten, amb fonament en què 
l’arrendament de serveis de caràcter onerós que comporta 
la defensa lletrada no existeix i conseqüentment no es pot 
parlar de despesa necessària que s’hagi de compensar o 
rescabalar. Igualment es pot donar el cas que la taxació 

de costes sigui impugnada per la pròpia part afavorida en 
costes per no incloure els seus honoraris per aquest motiu.

La jurisprudència menor emanada de les Audiències 
Provincials es pronuncia majoritàriament en el sentit de 
defensar el caràcter degut dels honoraris de l’actuació 
de l’advocacia en el supòsits d’autodefensa i per tant, el 
lícit recobrament de l’esforç personal i intel·lectual de qui 
opta per portar la seva pròpia defensa i la inclusió dels 
seus honoraris en la taxació de costes, en considerar que 
corresponen a treballs professionals que la llei permet que 
els realitzi el propi beneficiari.  

A tall d’exemple, l’Audiència Provincial de Barcelona, 
mitjançant Sentència de 14 de desembre de 2010 (EDJ 
2010/357845), resol l’apel·lació d’un incident d’impugnació 
d’una taxació de costes, la qual exclou els honoraris de 
l’apel·lant per haver actuat en el seu propi nom i no existir 
altra defensa lletrada. 

Així, amb fonament en la doctrina jurisprudencial de la 
Sala Primera del Tribunal Suprem (Sentència de 26 de 
març de 2007 EDJ 2007/17980) recull que “li sembla més 
ajustat a criteris de dret i equitat que els professionals 
que actuen en defensa dels seus propis interessos no es 
vegin obligats a acudir a subterfugis o fórmules fiduciàries, 
sinó que el lucre cessant que es deriva de la seva aplicació 
intel·lectual a la defensa d’un litigi, amb detriment de 
l’aplicació a qualsevol altre, hagi de veure’s rescabalat en el 
supòsit d’obtenir èxit en el plet i la conseqüent condemna 
de la part contrària”. 

Igualment afegeix que “Tot i que es consideri que estem 
davant d’un supòsit d’autodefensa, això tampoc és 
obstacle per la meritació i abonament en les costes dels 
honoraris de l’advocacia, atès que la seva intervenció 
és obligada i obligat ha de ser pel condemnat en costes 
retribuir un treball que ha estat realitzat”.
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En aquest 
mateix sentit, 
es pronuncia 
també 
l’Audiència 
Provincial de 
Barcelona, 
Secció Quarta, 
mitjançant 
decret de data 2 
de novembre de 
2015 dictat en 

seu d’un incident d’impugnació per indeguda de la taxació de 
costes practicada a les actuacions d’un recurs d’apel·lació, per 
haver-se defensat el lletrat minutant a sí mateix.

Es fonamenta que “la minuta del lletrat que es defensa a 
sí mateix s’ha d’incloure en la taxació i ha de ser pagada 
pel condemnat. No existeix en la LEC cap precepte que 
habiliti l’exclusió dels honoraris reclamats pel lletrat que es 
defensa a sí mateix quan es perceptiva la seva intervenció. 
El rescabalament que la condemna en costes persegueix 
també es dóna en els supòsits d’autodefensa, atès que en 
lloc de minutar el temps i l’activitat d’un tercer es minuta 

el propi, que també genera necessitat de rescabalament. I 
que tot això ve emparat, entre altres per les sentències del 
Tribunal Suprem, Sala 3ª de 6 d’abril de 2001 i Sala 1ª de 26 
de març de 2007.”  

4. ESTRANGERIA

L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA A 
L’ESTUDIANT PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ 
O PER EMPRENDRE UN PROJECTE 
EMPRESARIAL.  
 
El Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició 
de directives en matèria de protecció dels compromisos 
per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig 
de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals 
de països tercers i pel que es modifica la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, ha introduït la Disposició addi-
cional dissetena en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, per 
regular l’autorització de residència a l’estudiant per la cerca 
d’ocupació o per emprendre  un projecte empresarial. 

L’esmentada disposició ha sigut interpretada per la Direcció 
General de Migracions en la instrucció DGM 1/2018 
sobre la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de 
la Directiva 2016/801/UE: autorització de residència a 
l’estudiant per la cerca d’ocupació o per emprendre un 
projecte empresarial. 

L’autorització de residència per a la cerca d’ocupació 
permet a l’estudiant que ha finalitzat els seus estudis 
d’Educació Superior en Espanya residir-hi durant un període 
màxim i improrrogable de dotze mesos per  la recerca 
d’una ocupació o la iniciació d’un projecte empresarial. Però 
només la podran sol·licitar els estudiants i les estudiants 
que hagin finalitzat els estudis d’Educació Superior amb un 
nivell 6 de qualificació, d’acord amb el  Marc Europeu de 
Qualificacions. 
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Si bé les 
ensenyances 
de formació 
professional de 
grau superior, 
les ensenyances 
d’arts plàstiques 
i disseny de grau 
superior i les 
ensenyances 
esportives de 
grau superior 
formen part  
l’Ensenyament 
Superior, queden 
fora de l’àmbit 
d’aplicació de la 
Disposició per 
correspondre’ls 

el nivell 5 del Marc Europeu de Qualificacions. Per tant, la 
població estudiantil estrangera que hagi obtingut el nivell 
de Tècnic Superior (nivell 5) no pot sol·licitar l’autorització 
de residència per cerca d’ocupació. Sí podran sol·licitar-la 
els o les que hagin obtingut el nivell de Grau (nivell 6), de 
Màster (nivell 7) i el de Doctor (nivell 8). 

A més de la possessió del títol o certificat d’Educació 
Superior o altra prova de qualificació oficial, la persona 
sol·licitant ha d’acreditar que té una assegurança 
mèdica, pública o privada, concertada amb una Entitat 
asseguradora autoritzada per operar en Espanya i que 
disposa de recursos econòmics suficients per mantenir-
se durant la vigència de l’autorització. 

L’assegurança mèdica ha d’assegurar tots els riscos 
coberts normalment per als nacionals, és a dir, el catàleg 
de prestacions del Sistema Nacional de Salut regulat 
en els articles 7 i següents de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig.  

S’entendrà que els recursos econòmics són suficients 
quan representin mensualment el 100% de l’IPREM, 
llevat que es demostri degudament tenir abonat de 
manera anticipada l’allotjament pel període de vigència 
de l’autorització, cas en el que s’haurà d’acreditar la 
disposició d’una quantia que representi mensualment el 
50% de l’IPREM. Per mantenir els familiars cal  disposar 
d’una quantia que representi mensualment el 75% de 
l’IPREM pel primer familiar i el 50% d’aquest indicador per 
cadascun dels altres familiars que integrin la unitat familiar. 

L’estudiant podrà estar acompanyat pels seus familiars 
quan aquests l’haguessin acompanyat durant l’estada per 
estudis. Per tant, els familiars que podran residir amb ell 
seran aquells que ja es trobaven en Espanya amb un visat 
o autorització d’estada com familiar  
de l’estudiant. 

L’autorització de residència per cerca d’ocupació només 
habilita al seu titular per cercar una ocupació adequada 
al seu nivell d’estudis o per emprendre un projecte 
empresarial, però no l’autoritza per treballar durant la seva 
vigència; si durant aquesta l’estudiant troba una feina 
o empren un projecte empresarial haurà de sol·licitar 
l’autorització corresponent d’entre les regulades en la Llei 
Orgànica 4/2000 o en la Llei 14/2013. 
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LA MUTUALIDAD 
DE LA ABOGACÍA 
ACONSEGUEIX 
UN 4,30% DE 
RENDIBILITAT EN 
UN DIFÍCIL 2018

En un any on la mitjana de plans de pensions ha 
lliurat el -4,49%, la Mutualidad torna a aconseguir 
una rendibilitat final molt positiva. 

L’exercici econòmic 2018 serà recordat en els 
mercats financers com un dels més difícils de 
la sèrie històrica. En termes generals, només el 
2008 –l’any de la crisi de Lehman Brothers – va 
resultar encara més negatiu des del comença-
ment del segle XXI. 

Els temors a un alentiment econòmic més fort 
del que s’esperava inicialment, les discussions 
comercials entre els EUA i la Xina, que poden de-
rivar en un món amb més restriccions al comerç, 
l’encara no resolta qüestió del Brexit o la inestabi-
litat política en països de la zona euro com França 
i Itàlia, són factors que han fet que els mercats 
d’actius, tant de renda fixa com de variable, tret 
de comptades excepcions, es comportin en el 
període ja finalitzat d’una manera marcadament 
desfavorable.

En un context general de tipus d’interès molt 
baixos com el que vivim des de fa anys i que, tot 
i que ens trobem en un procés de normalització, 
s’espera que es prolongarà durant un temps més, 
resulta molt complicat invertir de manera rendi-
ble i segura. Especialment complex és el fet que 
les valoracions dels bons, que en teoria són els 
actius amb menys risc, es vegin afectades per 
aquest procés lent d’augment de rendibilitats, 
mentre que el seu rendiment de partida es manté 
en barems molt reduïts. 

Per això, no és estrany que totes les categories 
de fons de pensions, segons dades d’Inverco, 
hagin tancat en negatiu el passat exercici 2018. 
Fins i tot la renda fixa a curt termini, la més con-
servadora de les categories, ha marcat un -1,79% 



 

 

de rendibilitat mitjana. Per descomptat, els fons 
de renda variable han estat els menys rendibles, 
ja que han aconseguit de manera agregada un 
-10,10 % de valoració. La mitjana dels plans indi-
viduals, que inclou totes les categories d’inversió, 
es queda finalment en -4,49% de rendibilitat. 

Davant d’això, la Mutualidad de la Abogacía 
retribuirà els seus mutualistes, a través del Pla 
Universal, el Pla Júnior i el Pla Estalvi 5 amb el 
4,30% de rendibilitat, cosa que suposa un incre-
ment de tres dècimes respecte del rendiment del 
4% que s’ha lliurat a compte trimestralment, al 
llarg de l’exercici anterior. 

Aquesta rendibilitat és fruit essencialment dels 
rendiments estables aconseguits per una carte-
ra financera d’elevada qualitat, formada en més 

d’un 74% per renda fixa adquirida sobretot durant 
l’última dècada, per la qual cosa el tipus mitjà al 
qual està invertida es troba molt per sobre del 
que es pot obtenir del mercat actualment, amb 
actius d’aquesta mena. A això s’ha de sumar un 
rellevant component d’immobles i renda variable, 
que aporten una base complementària de rendes 
i dividends als rendiments dels bons esmentats. 

De cara al futur, les previsions de tipus encara 
més baixos ens fan ser mesurats pel que fa a ren-
dibilitat. En qualsevol cas, la política de prudència 
en les inversions continuarà sent la base de la 
nostra gestió, especialment en entorns compli-
cats com l’actual on, com hem vist i en termes 
comparats, els resultats finals per als nostres mu-
tualistes es mantenen positius i molt per sobre 
d’altres alternatives d’estalvi. 
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ENTRE NOSALTRES

CRÒNICA DE LA JOR-
NADA “LES LLIBERTATS 
DEMOCRÀTIQUES EN 
QÜESTIÓ: EL CAS ALTSA-
SU I L’AGREUJANT DE DIS-
CRIMINACIÓ PER RAONS 
IDEOLÒGIQUES”

El passat divendres 6 de juliol va tenir lloc a l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona la Jornada “Les 
llibertats democràtiques en qüestió: El cas Altsasu i 
l’agreujant de discriminació per raons ideològiques”, 
organitzada per la Comissió de Defensa de l’ICAB, la 
Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, el Col·lec-
tiu Praga i l’Associació Catalana per a la Defensa dels 
Drets Humans. El cas és ben conegut: una baralla de 
bar a Altsasu (Navarra) ha acabat amb diversos joves 
del poble condemnats a penes d’entre 2 i 13 anys de 
presó. El tribunal condemna als acusats per atemptat a 
un agent de l’autoritat i lesions, agreujats per abús de 
superioritat i discriminació (odi), i per desordres públics 
i amenaces. Malgrat no apreciar terrorisme, s’han im-
posat les penes més altes previstes en el Codi Penal. 

La Jornada, que va ser un èxit de participació, va comp-
tar amb tres taules temàtiques que van abordar el tema 
des de diferents perspectives: en primer lloc l’anàlisi 
jurídica, en segon lloc la visió des del periodisme i en 
tercer lloc el testimoni dels familiars de les persones 
condemnades.  

La primera taula, conduïda per l’advocat Alex Solà, va 
comptar amb la intervenció de José Luís Galán, un dels 
advocats de la causa. Va abordar diferents aspectes 
jurídics del cas, començant pel fet d’haver atorgat la 
competència a l’Audiència Nacional per l’existència de 
delictes de terrorisme sense base fàctica ni jurídica. 

Alhora va criticar que s’hagués utilitzat com a prova 
incriminatòria pericials d’intel·ligència del Servei d’in-
formació de la Guàrdia Civil. Per la seva banda l’advo-
cada Laia Serra va fer una aproximació als antecedents 
i regulació dels Hate Crimes des d’una òptica interna-
cional. Serra va dir que cal entendre que l’agreujant de 
discriminació ho és per raons ideològiques i implicaria 
que les víctimes, agents de la Guàrdia Civil, “tenen una 
ideologia concreta, cosa que entra en contradicció amb 
el principi de neutralitat dels cossos policials”. Final-
ment el catedràtic Joan Queralt, afegia que els delictes 
d’odi no persegueixen el fet d’odiar, tampoc existeix un 
“deure d’estimar”, sinó la discriminació, cosa contradic-
tòria en agressions contra agents de seguretat de l’Es-
tat, que no són un col·lectiu vulnerable. Irònicament va 
exclamar “El rei és una minoria a l’Estat, tant minoria 
que només és ell, però no discriminada, sinó precisa-
ment privilegiada!”. El professor també va criticar la 
utilització discriminatòria de la presó provisional, que 
“malgrat ser pensada per casos molt justificats s’està 
utilitzant com a eina repressiva.”  

A continuació va tenir lloc la segona taula rodona, 
moderada pel periodista Vicent Partal, i iniciada per 
Saoia Baleztena, periodista freelance del País Basc que 
treballa per mitjans bascs des de Barcelona. Balezte-
na va constatar que “existeix una voluntat de polititzar 
qualsevol cosa que passi a Euskal Herria, quan el cas 
d’Altsasu no és més que una baralla nocturna de bar”. 
Va mostrar la seva tristesa amb la cobertura minsa i es-
biaixada que n’han fet els mitjans catalans en general. 
En segon lloc, el doctor en Comunicació social Carles 
Pont va evidenciar l’existència d’un relat inculpatori per 
part dels mitjans, fent un enquadrament del cas dirigit 
a justificar la culpabilitat. “El periodisme ha renunciat a 
ser portaveu dels febles i, malgrat no poder ser neutral, 
sí que ha de ser equànime, perquè la qualitat periodís-
tica va estretament lligada a la qualitat democràtica”. 
Pont va acabar dient que estàvem vivint un procés 
de “nacionalisme” editorial. Agafant el fil d’aquesta 
reflexió, l’activista i periodista David Fernández, va 
començar citant Noam Chomsky quan diu que el paper 
que juga la por en una dictadura el juguen els Mass 
media en una democràcia. Va afegir que l’Estat espan-
yol no ha volgut fer un procés de pau al País Basc, i així 
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el relat de l’existència de terrorisme permet crear un 
determinat frame, en el que trobem el cas d’Altsasu. 
“El dret fonamental a la informació com a dret humà 
està sent vulnerat pel nucli dur del poder mediàtic, que 
actua com a perllongació d’una situació d’excepciona-
litat jurídica, defugint l’ètica periodística”. El periodista 
va afirmar que vivim “Una dinàmica que respon a la 
“berlusconització” del periodisme espanyol, caracterit-
zada per la concentració oligàrquica en la propietat dels 
mitjans de comunicació, que tendeix a la degradació 
dels continguts en sintonia amb l’elit política.”

Finalment, després d’una gran ovació del públic, Mireia 
Montesinos va presentar Bel Pozuela i Edurne Goikoe-
txea, dues mares d’alguns dels joves que han estat 
condemnats. Tant una com l’altra van relatar la seva 
experiència en primera persona i el suport que havien 
rebut per part dels veïns del poble i municipis propers, 
així com la solidaritat rebuda per tot tipus d’institucions 
i càrrecs públics, incloent el propi Parlament i el go-
vern de Navarra i de diferents diputats o eurodiputats. 
Pozuela va explicar que en el seu entorn molta gent 
s’adonava que els havia tocat als seus fills com podria 
haver tocat a qualsevol altre. Va mostrar-se molt crítica 
amb la “justícia” en el sentit institucional del terme, 

doncs no havia donat una resposta justa a la situació. Per 
la seva part, Goikoetxea va dir “El cas s’emmarca en una 
estratègia de l’Estat espanyol per generar una situació de 
conflicte a Euskal Herria que després dona vots a deter-
minats partits a nivell estatal”. Així mateix va denunciar el 
fet que les detencions dels seus familiars no van ser no-
tificades, sinó que prèviament van ser filtrades a un mitjà 
de comunicació, i posteriorment es va produir la detenció. 
Unes detencions que van ser efectuades per desenes de 
Guàrdies Civils i multitud de furgones que van ocupar el 
poble sota els crits de protesta del veïnat. Tant Pozuela 
com Goikoetxea van voler agrair als organitzadors de l’ac-
te i als assistents el fet d’haver difós el cas.

En últim terme, diferents representats de les entitats 
organitzadores van llegir el manifest “El Cas Altsasu i 
l’agreujant de discriminació per raons ideològiques”, en 
què es critiquen diferents aspectes del procés que ja 
s’han comentat, com la competència, la tipificació, l’ús 
de la presó provisional, la vulneració dels principis del 
Dret penal, la utilització de les pericials d’intel·ligència o 
el rol dels mitjans de comunicació. L’acte va acabar amb 
un fort aplaudiment als familiars dels joves d’Altsasu. 

Comissió de Defensa de l’ICAB



D’UN COP D’ULL

CONVENI ICAB - BANC SANTANDER
El passat 23 de gener, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va signar un conveni de col·laboració amb Maria José 
Maciá, directora territorial de Banco Santander. Gràcies a aquest acord, els col·legiats i col·legiades de l’ICAB podran 
gaudir de condicions preferents en la contractació de productes financers. 

CONVENI ICAB- BANC SADADELL 
A l’acte de signatura del conveni entre el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Banc Sabadell, firmat el passat 30 
de gener, hi van participar la degana Mª Eugènia Gay, el tresorer de l’ICAB, Josep Maria Balcells, i Xavier Comerma, 
director territorial de Catalunya i sots-director general de Banc Sabadell. Gràcies a aquest acord, els col·legiats i col·le-
giades de l’ICAB podran gaudir de condicions preferents en la contractació de productes financers. 
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El passat 15 de gener es van reunir la subdelegada del Govern Espanyol a Catalunya,  
Montserrat García i la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, Carmen Valenzuela per 
abordar temes relacionats amb Estrangeria. 

 A la foto d’esquerra a dreta:  Elena Nieto, cap de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, 
Montserrat García,  subdelegada del Govern Espanyol a Catalunya, Carmen 
Valenzuela,diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, i Josefa Gutierrez , responsable de la 
Comissió d’Estrangeria del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.  

4. PRIMERA JORNADA CONJUNTA SECCIONS DE DRET AERONÀUTIC ICAB I ICAM 
 

PRIMERA JORNADA CONJUNTA SECCIONS DE DRET AERONÀUTIC ICAB I ICAM 
El passat dia 15 de gener de 2019, va tenir lloc la primera jornada conjunta entre les seccions de Dret Aeronàutic i de 
l’Espai de l’ICAB i de l’ICAM a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb el tema “Actualització normativa 
de les aeronaus pilotades a distància” 

Van intervenir com a ponents Elisa González Ferreiro, presidenta de la secció de Dret Aeronàutic i de l’Espai del 
ICAM), el Dr. Esteban Regales Cristóbal, president de la Secció de Dret Aeronàutic i de l’Espai del Col·legi, la Dra. 
Blanca Torrubia Chalmeta (professora de l’O.O.C.) i Luis Riola Minguell, pilot de RPAS.

REUNIÓ ICAB AMB LA SUBDELEGADA DEL GOVERN 
El passat 15 de gener es van reunir la subdelegada del Govern Espanyol a Catalunya, Montserrat García i la diputada 
de la Junta de Govern de l’ICAB Carmen Valenzuela per abordar temes relacionats amb Estrangeria.

A la foto d’esquerra a dreta: Elena Nieto, cap de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona, Montserrat García, subdelegada 
del Govern Espanyol a Catalunya, Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, i Josefa Gutierrez, 
responsable de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
 



D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA: LA REFORMA FALLIDA DE LA LAU
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 va comptar amb la conferència titulada ‘La reforma fallida de la LAU. 
Panorama actual i perspectives de futur’, celebrada el 13 de febrer. A la foto, d’esquerra a dreta: Elga Molina Roig, 
doctora en Dret i professora de la Universitat Rovira i Virgili, Alejandro Fuentes-Lojo Rius, diputat de la Junta de  
Govern de l’ICAB, i Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

SIGNATURA DELS CONVENIS AGERMANAMENT  
En el marc de les Trobades de Barcelona-Memorial Jacques Henry, celebrades amb motiu de -Sant Raimon de Penya-
fort, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, va signar dos nous convenis d’agermanament. A la foto de l’esquerra:  la 
degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay amb el vicepresident de l’Ordine degli Avvocati di Lucca (Itàlia). A la foto de l’esquer-
ra: la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, amb Ameur Meherz de l’Ordre National des Avocats de Tunisie.
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EL DIGICAB ENSENYA A TREURE PARTIT AL WEB DEL TEU DESPATX
La Comissió de Transformació Digital de l’ICAB (DIGICAB) va oferir el passat 13 de febrer la conferència ‘Treure partit 
al web del teu despatx’, en el marc de les activitats de formació celebrades per Sant Raimon de Penyafort 2019. A 
la foto, d’esquerra a dreta, Eduardo López-Roman, advocat i vocal de la Comissió de Transformació Digital, Rodolfo 
Tesone, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB i president de la Comissio del DIGICAGB, Jacint Vilardaga Viera, ad-
vocat i vocal de la Comissió de Transformació Digital i de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals del Col·legi i 
Jordi Estalella del Pino, advocat i consultor.

CONFERÈNCIA SOBRE EL DRET D’ÚS I LA RECENT JURISPRUDÈNCIA DEL TS
El 13 de febrer, en el marc de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019, l’ICAB va celebrar la conferència ‘El dret 
d’ús i la recent Jurisprudència del Tribunal Suprem’. A la foto, el diputat de la Junta de Govern de l’ICAB, Joaquim de 
Miquel Sagnier, amb els ponents que van intervenir en aquesta activitat formativa: Francesc Xavier Pereda Gámez, mag-
istrat de la Secció 18 de l’Audiència Provincial de Barcelona i José Antonio García González, advocat. 



D’UN COP D’ULL

LLIURAMENT DE PREMISDEL TORNEIG DE FUTBOL DE SANT RAIMON
El passat 13 de febrer va tenir lloc, a la sala de recepcions del Col·legi, l’acte de lliurament dels premis del torneig de 
futbol 11 disputat entre periodistes, jutges, advocats i mossos d’esquadra amb motiu de Sant Raimon de Penyafort. 
La degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay, va lliurar el primer premi a l’equip de periodistes i la diputada de la Junta de 
Govern Carmen Valenzuela va lliurar el segon premi a l’equip d’advocats de la Corporació. El tercer i quart premi va ser, 
respectivament, per a jutges i mossos. En el transcurs d’aquest acte també es va entregar el premi “Toni Crespo” al 
millor porter i el premi “Pep Corbella” al millor jugador.

JORNADA ESPECIAL ‘INKIETOS’ PER SANT RAIMON DE PENYAFORT 2019
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 va acollir, el passat 14 de febrer, tota una sèrie de conferències  
relacionades amb la Gestió, RRHH,  Innovació, Màrqueting i Comunicació gràcies a la col·laboració d’Inkietos. 

Foto de la conferència ‘Participació col·lectiva: Principals desafiaments de l’advocacia actual’ en la qual van intervenir 
com a ponents Lidia Zommer, sòcia directora de Mirada 360º i Carlos García-León, soci director de Legal Reputation.



Món Jurídic · #321 · Febrer/Març 2019 D’un cop d’ull 77

 

 

 

 
 
 
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 també es va celebrar a la delegació de l’ICAB a 
Igualada. Es va celebrar un concert musical, un torneig de pàdel i un sopar com a cloenda. A la 
primera foto, el concert amb el Duet Massana i Bonjoch; i a la segona, els participants del 
torneig de pàdel.  
 

PRIMER PARTIT DE FUTBOL AMISTÓS FEMENÍ
El passat 13 de febrer, amb ocasió de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019, l’ICAB va acollir el primer partit 
de futbol amistós femení. Una iniciativa per promoure la participació de les dones advocades en el món de l’esport. A 
la foto i vestint la samarreta vermella, l’equip de l’ICAB, liderat per la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay. En aquesta 
ocasió, la diputada de la Junta de Govern Yvonne Pavía, vestint a la foto la samarreta del FCBarcelona, va jugar amb 
l’equip femení de veteranes del Barça, enfrontant-se així al terreny de joc a companyes de la Junta com són les 
diputades Cristina Vallejo i Susana Ferrer, també presents a la foto.

SANT RAIMON DE PENYAFORT 2019, TAMBÉ A IGUALADA 
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 també es va celebrar a la delegació de l’ICAB a Igualada. Es va 
celebrar un concert musical, un torneig de pàdel i un sopar com a cloenda. A la primera foto, el concert amb el Duet 
Massana i Bonjoch; i a la segona, els participants del torneig de pàdel.

 

 

 

 
 
 
La festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2019 també es va celebrar a la delegació de l’ICAB a 
Igualada. Es va celebrar un concert musical, un torneig de pàdel i un sopar com a cloenda. A la 
primera foto, el concert amb el Duet Massana i Bonjoch; i a la segona, els participants del 
torneig de pàdel.  
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ARTIGOT GOLOBARDES, MIREIA, 
AZNAR TRAVAL, ALBERTO, 
BAUZÀ MARTORELL, FELIO [I 
22 MÉS]; ENCARNACION, ANA 
MARÍA DE LA (DIR.); BOIX PALOP, 
ANDRÉS (COORD.) 
La Regulación del alojamiento 
colaborativo: viviendas de 
uso turístico y alquiler de 
corta estancia en el derecho 
español.  Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.453.3(46):338.48Art] 

ATIENZA NAVARRO, Mª LUISA 
Accidentes de circulación, 
muerte e indemnización.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.  
[347.518(46)”2015”Ati] 

eBook  Biblioteca Digital

CHAPARRO MATAMOROS, 
PEDRO 
Derecho de uso y  
vivienda familiar: su  
atribución judicial  
en los supuestos de  
crisis familiares.   
Valencia: Tirant lo Blanch,  
2018.  
[347.627.2.03(46)Cha] 

eBook  Biblioteca Digital
 
DÍAZ ROMERO, MARÍA DEL 
ROSARIO 
Autonomía de la  
voluntad y contrato  
de gestación subrogada:  
efectos jurídicos.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters,  
2018. 
 [347.63(46):340.614Dia   

DOMÍNGUEZ OLIVEROS, 
INMACULADA 
¿Custodia compartida 
preferente o interés  
del menor?: marco  
normativo y praxis  
judicial.  
Valencia: Tirant lo Blanch,  
2018.  
[347.635(46)Dom]   

LLORIA GARCÍA,  
PAZ (DIR.)  
Convivencia ciudadana: 
mediación, conciliación 
y técnicas de prevención 
y resolución del conflicto 
ciudadano.  
Madrid: Iustel, 2018. 
[35.077.2(46):304Con]  
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Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, 
FEDERICO DE  Menores de edad 
y consentimiento informado.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[347.56(46):614.25Mon  

MORCILLO MORENO, JUANA 
(DIR.); ÁLVAREZ GARCÍA, 
HÉCTOR, FAJARDO MARTÍNEZ, 
CARMEN MARÍA, GIL PÉREZ, 
MARÍA ENCARNACIÓN [I 6 MÉS]  
Discapacidad intelectual y 
capacidad de obrar: de la 
sustitución de la voluntad 
al apoyo en la toma de 
decisiones.  Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2019. [347.155(46)Dis]  

MORENO GARCÍA, LUCÍA 
Las Cláusulas abusivas: 
tratamiento sustantivo y procesal 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.441(46)Mor] 

eBook  Biblioteca Digital

PUENTE ORENCH,  
JOSÉ (COORD.), CERDEIRA 
BRAVO DE MANSILLA, 
ALFONSO LUIS,  
CERDEIRA BRAVO  
DE MANSILLA, GUILLERMO  
[I 6 MÉS]   
Alquiler turístico: soluciones jurídica.   
Madrid: Francis Lefebvre-
El Derecho, 2018. 
[347.453.3(46):338.48Pue] 

SÁNCHEZ ALONSO, MARTA 
(COORD.), ESQUIVIAS 
JARAMILLO, JOSÉ IGNACIO, 
HERNÁNDEZ BAUTISTA, 
FRANCISCO JUAN, LINACERO 
DE LA FUENTE, MARÍA 
[I 4 MÉS]   
Medidas en procesos  
de separación y divorcio ( 
familia y menores).  Madrid: 
Francis Lefebvre-El Derecho, 
2018. [347.627.2.03(46)San] 

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, 
INMACULADA (DIR.) 
La Contratación inmobiliaria 
e hipotecaria transfronteriza: 
análisis económico, financiero, 
notarial, registral, judicial, 
fiscal, penal y prevención del 
blanqueo de capitalesValencia:  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.451.41(46:4-672UE)Con] 

DRET CONSTITUCIONAL

BENEYTO BERENGUER, 
REMIGIO (DIR.); ABRIL 
STOFFELS, RUTH, ALONSO 
ROMERO, ELVIRA, AURA Y 
LARIOS DE MEDRANO, ADELA 
[I 14 MÉS]  
Derecho y libertades 
fundamentales: análisis 
transversal.  Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018. [342.7Ben]   

CAZORLA PRIETO,  
LUIS MARÍA (DIR.); PALOMAR 
OLMEDA, ALBERTO (COORD.); 
AVEZUELA CÁRCEL,  
JESÚS, CABRERA GALEANO, 
MARCOS, CANO MONTEJANO, 
JOSÉ CARLOS  
[I 26 MÉS]  
Comentarios a la Constitución 
Española de 1978.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 2 vols. 
[342.4(46)”1978”Com]   

CELI MALDONADO, 
ALEJANDRA 
La Interpretación de los 
derechos sociales por el 
Defensor del Pueblo.   
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[351.941(46)Cel]    

CRUZ ÁNGELES, JONATÁN 
La Prohibición del  
velo en Derechos  
humanos y nuevos  
modelos de familia:  
estudio en el marco de 
los sistemas europeo e 
interamericano de  
protección de derechos 
humanos. 
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 
2018. [DH-342.7Cru   

DUARTE, HERMAN 
¿Es justificable discriminar?: 
una discusión  
cultural sobre Estado de 
derecho, libertades  
y sexualidad.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 
2018.
[342.722(46):347.156Dua]  

GÓMEZ DE LA ESCALERA, 
CARLOS  
La Libertad de expresión 
reforzada del abogado. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.965(46):342.727Gom] 

eBook   Biblioteca Digital

LÓPEZ NÚÑEZ, Mª 
INMACULADA (COORD.); 
ARIAS MALDONADO, MANUEL, 
CASABÓN, CRISTINA, 
MORILLAS, JAVIER [I 4 MÉS] 
Constitución Española  
de 1978: vigencia y  
desafíos 40 años  
después.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[342.4(46)”1978”Con]  

DRET FISCAL

ABELLÁN LÓPEZ, MARÍA 
ANGELES  Rendición de 
cuentas y control externo en 
España: una aproximación a 
las instituciones fiscalizadoras 
desde el contexto de la 
modernización político 
administrativa. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2018. [336.1(46)Abe]   

CUBERO TRUYO, ANTONIO (DIR.)
Tributos asistemáticos del 
ordenamiento vigente.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[336.2(46)Tri]   

FISCAL: 2019.  Madrid: Francis 
Lefebvre-El Derecho, 2018. 
[336.22(46)(083.2)Fis]

RAMOS PRIETO, JESÚS (DIR.); 
MACARRO OSUNA, JOSÉ 
MANUEL, MARTÍN RODRÍGUEZ, 
MIGUEL (COORDS.)
La Tributación de las sucesiones 
transfronterizas en España y en 
la Unión Europea: problemas 
actuales.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[336.226.22(46:4-672UE)Tri]  

SERRAT ROMANÍ, MARINA 
Los Derechos y garantías 
de los contribuyentes en la 
era digital: transparencia e 
intercambio de información 
tributaria. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[336.225.3(46):004.7Ser]    

TAX ASSURANCE: A RISK 
MANAGEMENT HANDBOOK 
FOR LARGE BUSINESS. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [336.226.12Tax]
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DRET LABORAL

BURGOS GOYE, MARI CARMEN 
Uso y abuso del voluntariado.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[351.84(46)Bur]   

CAÑAMARES ARRIBAS, SANTIAGO 
Igualdad religiosa en las relaciones 
laborales. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[331(46):342.7Cañ]   

DIAZ PEÑA, ALFREDO L. 
Perspectiva social y 
financiera del régimen de 
incompatibilidad de la pensión 
de jubilación: especial atención 
a las explotaciones agrarias y 
los derechos de autor.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[368.43(46)Dia]  

DUPLÁ MARÍN, Mª TERESA 
(COORD.)
Conflict management:  
nuevos modelos y  
herramientas de gestión 
eficiente de conflictos en el 
ámbito de la empresa.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[331.15(46):304Con]  

 

FERNÁNDEZ ORRICO,  
FRO. JAVIER  
Sostenibilidad y suficiencia  
en la pensión de jubilación: 
un dúo difícil de conciliar 
(perspectiva de la  
situación en España  
y en la Unión Europea).  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[368.43(46:4-672UE)Fer]   

OLAZ CAPITÁN, ÁNGEL, ORTIZ 
GARCÍA, PILAR (DIRS.); AVILÉS 
HERNÁNDEZ, MANUELA (COORD.) 
Discapacidad y 
emprendimiento: dimensiones 
y contextos interpretativos en 
clave cualitativa.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.
[351.84(46):364.26Dis]   

DRET MERCANTIL

BELLIDO SALVADOR, RAFAEL 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.736.2(46)”2014”Bel]   

CABA TENA, ANTONIO MARÍA 
El Concepto de grupo de 
sociedades. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2019. [347.722(46)Cab]   

eBook  Biblioteca Digital

CALVO CARAVACA, ALFONSO-
LUIS, GALGO PECO, ÁNGEL, 
MARTORELL ZULUETA, 
PURIFICACIÓN [I 6 MÉS]
Acciones follow on: 
reclamación de daños por 
infracciones del derecho de la 
competencia. Valencia: Tirant 
lo Blanch: Consejo General de 
la Abogacía Española, 2019. 
[347.776(46)Cal] 

eBook  Biblioteca Digital

CASTILLO IONOV, RAFAEL DEL 
Las Initial coin offerings (ICOS) y 
la tokenización de la economía.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.74:004.7Cas   

CATALÁN CHAMORRO,  
MARÍA JOSÉ  El Acceso a la 
justicia de consumidores: 
los nuevos instrumentos del 
ADR y ODR de consumo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.731(46)Cat]

eBook  Biblioteca Digital

CAZORLA GONZÁLEZ-
SERRANO, LUIS (COORD.)
Acuerdos y pactos  
parasociales: una visión 
práctica de su contenido. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.72.037(46)Acu   

CONCURSALES: 2019. 
Madrid: Francis Lefebvre-
El Derecho, 2018. 
[347.736(46)”2003”(083.2)Con]

MASSAGUER FUENTES, JOSÉ 
Acciones y procesos por 
infracción de derechos  
de propiedad industrial.  
Cizur Menor (Navarra):  
Civitas Thomson Reuters, 2018. 
[347.77(46):347.919Mas]  

PASCUAL PEDREÑO, ELADIO 
Obligaciones contables  
y fiscales del empresario.  
2ª ed.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.719(46)Pas]  

DRET PENAL

ARENAS GARCÍA, LOREA 
Los Medios de control 
telemáticos en el  
sistema penal  
español.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.84(46):004.7Are] 

eBook  Biblioteca Digital

BOZA MORENO, ELENA 
La Prostitución como trabajo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.544(46):331Boz] 

eBook  Biblioteca Digital

BRIOENES MARTÍNEZ,  
IRENE MARÍA 
El Delito de odio por razón 
de religión y de creencias: 
la educación en la religión 
contra el terrorismo de la 
palabra y de la violencia. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.431(46)”2015”Bri]  
 

CHÉLIZ INGLÉS, MARÍA DEL 
CARMEN 
La Sustracción internacional de 
menores y la mediación: retos 
y vías prácticas de solución. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.553Che]

eBook  Biblioteca Digital

CIGÜELA SOLA, JAVIER 
Crimen y castigo del excluido 
social: sobre la ilegitimidad 
política de la pena.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[343.82Cig]  

FARALDO CABANA,  
PATRICIA, ACALE SÁNCHEZ, 
MARÍA (DIRS.); RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, SILVIA, FUENTES 
LOUREIRO, MARÍA ÁNGELES 
(COORDS.)
La Manada: un antes y un 
después en la regulación de 
los delitos sexuales en España. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.54(46)”2015”Man]   

FERNÁNDEZ DÍAZ,  
CARMEN ROCÍO 
El Derecho penal frente al 
espionaje empresarial.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.45(46)”2015”Fer] 

eBook  Biblioteca Digital
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LABATUT SERER, GREGORIO, 
BONATTI BONET, FRANCISCO 
LUIS, MENA, JOAQUÍN 
Prevención de blanqueo de 
capitales para asesores fiscales, 
contables y auditores de cuentas. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [343.537(46)Lab]

ORTEGA BURGOS, ENRIQUE 
(DIR.); ANDÚJAR, JESÚS, 
IMBRODA ORTIZ, BLAS JESÚS, 
TUERO, JOSÉ ANTONIO 
(COORDS.) [I 1 MÉS]  
Actualidad penal: 2019. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[343.2(46)”2015”Act] 

eBook  Biblioteca Digital

PÉREZ CONCHILLO, ELOÍSA 
Intimidad y difusión de sexting 
no consentido. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2018. [343.546(46)Per] 

eBook  Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL

ÁLVAREZ BUJÁN, MARÍA 
VICTORIA  La Prueba de ADN 
como prueba científica:  
su virtualidad jurídico-procesal.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.148(46)Alv]   
 
ARIZA COLMENAREJO, MARÍA 
JESÚS, FERNÁNDEZ-FIGARES 
MORALES, MARÍA JOSÉ (DIRS.) 
La Resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo. 

Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.731(46):304Res]  
 
BENEYTO, KILLIAN (COORD.); 
CANTOS PARDO, MARTA, 
LUCENA MOYA, MARÍA DE LA O 
Formularios de ejecución en 
el proceso civil: con análisis 
práctico y jurisprudencia 
referente (ejecuciones 
hipotecarias y tratamiento de 
cláusulas abusivas inclusive). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[347.952(46)”2015”(083.2)For] 

eBook  Biblioteca Digital

BERNARDO SAN JOSÉ, ALICIA 
La Responsabilidad derivada 
de la adopción de medidas 
cautelares en el proceso civil. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[35.076(46):347.97Ber] 

eBook  Biblioteca Digital

CERDÁ MESEGUER, 
JUAN IGNACIO  El Uso de 
medios electrónicos en la 
administración de justicia: 
del expediente en papel 
al expediente electrónico. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.97(46):004.7Cer]

eBook  Biblioteca Digital

COSTAS RODAL, LUCÍA 
Intimidad, grabación de 
imagen y sonido y prueba en el 
proceso. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[343.14(46):343.721Cos]   

DELGADO TERCERO, LUCIANO 
El Peritaje de obras de arte. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[351.852/.853(46):347.948Del]  

eBook  Biblioteca Digital

EL JUICIO ORAL EN EL 
PROCESO PENAL 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.139(46)”2015”Jui]  
 
MENDONÇA, ANDRÉ, 
RODRÍGUEZ-GARCÍA,  
NICOLÁS 
El Principio de validez  
de la prueba en casos de 
corrupción.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 
[343.14(46)Men]   

RECENSIONS

MOLINA ROIG, ELGA  

Una nova regulació per als arrendaments d’habitatge en

un context europeu. Tirant el blanch, 2018 

Estudi crític del contracte d’arrendament d’habitatge vigent a 

Espanya on es proposa una nova normativa, la qual es considera 

imprescindible per a corregir les disfuncions existents en el mercat 

de lloguer (taxa més baixa d’Europa occidental, ampli mercat 

negre, manca d’assequibilitat) i, en concret, perquè serveixi com 

a alternativa real (i no merament friccional) a la propietat com a 

forma d’accés a l’habitatge. En primer lloc, s’analitza el mercat del lloguer d’habitatge i les 

seves disfuncions, el dret a l’habitatge en la normativa i jurisprudència espanyola, europea 

i internacional i la naturalesa jurídica del contracte d’arrendament d’habitatge, comparant 

aquesta figura amb altres afins com el comodat, el precari i l’usdefruit. En segon lloc, s’estudia 

el contracte de lloguer, tant des d’una perspectiva històrica, com de dret positiu, analitzant la 

regulació i la jurisprudència sobre els drets i obligacions de les parts del contracte de lloguer. 

També s’estudia el dret comparat dels països amb menor i major taxa de lloguer d’Europa. Per 

a finalitzar es proposa una regulació de l’arrendament d’habitatge que incorpori les millores 

jurisprudencials i les mesures que han tingut èxit en altres països europeus, adaptant-les a la 

realitat del nostre país. El model funcional que proposa persegueix, d’una banda, l’estabilitat 

(fomentar els contractes indefinits), l’assequibilitat (promoure sistemes de renda referenciada) 

i la flexibilitat (facilitar el desistiment i el subarrendament) de l’arrendatari; i, d’altra banda, la 

rendibilitat (sistemes de renda referenciada a preus de mercat), les garanties i la seguretat 

(dipòsits, assegurances de caució o una possible peça legal) de l’arrendador. En conclusió, la 

finalitat d’aquesta proposta normativa és que l’arrendament es converteixi en una alternativa 

real al règim de propietat, aconseguint un equilibri entre els drets i obligacions de les parts del 

contracte, per a intentar acostar la taxa de lloguer a la mitjana europea.
 

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO (DIR.), ALONSO, NÚRIA, 

ALVARADO RIQUELME, MARÍA 

[I 24 MÉS]  Las Medidas alternativas de resolución de 

conflictos (ADR) en las distintas esferas del ordenamiento 

jurídico. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. [347.918(46)Chi]
eBook  Biblioteca Digital

Obra que parteix de la realitat indiscutible envers la situació de 

col·lapse que afecta a l’administració de justícia. Que les Institucions 

Europees mitjançant el Consell d’Europa i el Parlament Europeu 

insten als països de la UE a fomentar i incloure dins els seus 

respectius ordenaments la regulació dels ADR (especialment la mediació i l’arbitratge) es un fet 

que ja no és possible posposar ni dilatar; i que la majoria dels ordenaments jurídics dels nostre 

entorn ja han adoptat mesures al respecte  tampoc. Per tant, cal interioritzar entre la ciutadania 

i entre els professionals de l’advocacia, que els ADR han vingut per quedar-se. Partint d’aquesta 

base, obres com la que avui comentem es converteixen en eines molts útils pels professionals 

i ofereixen una visió global de totes les possibilitats que ofereixen els ADR, així com el ventall 

d’opcions que disposen els nostres clients per resoldre la controvèrsia objecte de l‘encàrrec 

professional. El llibre que avui destaquem divideix el seu contingut en 4 grans blocs temàtics, 

començant  per la fonamentació jurídica i econòmica dels ADR, per l’expansió dels ADR 

en l’àmbit del Dret Privat (més enllà del dret civil i de família), la seva expansió en l’àmbit 

laboral i mercantil (o d’empresa), seguint per la implantació creixent en l’esfera pública amb 

especial menció a la jurisdicció contenciosa-administrativa i penal on s’estan executant 

diversos plans pilots, i finalitzant amb una comparativa molt il·lustrativa de la implantació 

i creixement dels ADR en Dret comparat. La societat ha procedit ens els darrers anys a 

un canvi de paradigma molt important; son canvis severs però definitius, que requereixen 

capacitat d’adaptació. Aquest canvi de cultura comporta un canvi de relacions advocat-client, 

de relacions entre clients contraris i de relacions entre administració i administrats; un canvi 

que ens allunya de postures bel·ligerants i enquistades, primant la celeritat i la disminució 

de costos econòmics i, sobre tot, emocionals. Per endinsar-nos en aquesta nova realitat, 

recomanem la lectura i estudi d’aquesta interessant obra.



DE TOT I MÉS

CELEBREU EL SANT JORDI A L’ICAB

Com cada any per Sant Jordi, a partir de les 10h, s’organitza la 
Fira del Llibre a la Biblioteca de la Corporació, on les principals 
editorials jurídiques obsequiaran als col·legiats i col·legiades i 
als associats i associades amb una obra jurídica d’actualitat, a 
la vegada que l’ICAB regalarà una rosa als visitants de la Fira. 
Us hi esperem...

Per anar fent boca us proposem la lectura d’uns llibres relacio-
nats amb el món de l’advocacia.

ELS PETITS MEDIADORS,  
DE MARIONA GARRIGA DE 
AHUMADA 
EDITORIAL SALVATELLA

Llibre de contes il·lustrats acom-
panyats de material didàctic que 
té per objectiu donar a conèixer 
als infants i als seus educadors 
les principals eines que utilitzen 
els mediadors quan ajuden els 
qui es troben en conflicte. Els 

protagonistes dels contes es veuran immersos, per atzar, dins 
els conflictes de diversos i, de vegades, curiosos personatges. 
Amb la seva intuïció i el seu saber fer intentaran ajudar-los, ho 
aconseguiran?

CARVALHO: PROBLEMES D’IDENTITAT,  
DE CARLOS ZANÓN 
EDITORIAL PLANETA

El protagonista de Carvalho: pro-
blemes d’identitat és l’emblemàtic 
detectiu Pepe Carvalho, personatge 
creat per Manuel Vázquez Montalbán, 
autor conegut per tota una generació 
i considerat com el pare de la no-
vel·la negra mediterrània. L’obra, que 
encaixa de forma brillant la trama de 
novel·la negra, el ritme i els perso-
natges, convida tant a lectors que ja 

coneixen Carvalho com als que per fi vulguin conèixer-lo. Per 
descomptat, el llibre també està pensat per als fidels segui-
dors de les obres de Zanón.

EL ABOGADO SECRETO: HISTO-
RIAS SOBRE LAS LEYES Y CÓMO 
SE QUEBRANTAN, VV.AA. 
EDITORIAL CAPITÁN SWING

El món de l’advocat secret no és 
pas fàcil. Com es pot defensar un 
nen abusador que sospites que és 
culpable? Què li dius a algú con-
demnat a deu anys de presó que 
creus que és innocent? Què és la 

llei i per a què la necessitem? Sovint el sistema judicial i 
les lleis poden semblar un món estrany i llunyà que només 
es vincula a la realitat amb algun reportatge periodístic o 
una dramatització televisiva, però no. ‘El abogado secre-
to’ pretén desgranar el sistema i què és el que realment 
importa.

A CONTRACORRIENTE. UN 
CENTENAR DE NOTAS SOBRE LA 
ACTUALIDAD POLÍTICA, SOCIAL 
Y JURÍDICA; DE JAVIER JUNCEDA 
EDITORIAL ARANZADI

‘A Contracorriente’ recull tot un 
seguit de reflexions del prestigiós 
jurista i escriptor Javier Junceda 
sobre l’actualitat política, social i 
jurídica, que s’han publicat durant 
els últims anys als principals mit-

jans de comunicació espanyols i iberoamericans. El llibre 
busca despertar la inquietud i la curiositat intel·lectual 
donant resposta als fets més destacats que s’han succeït 
des de finals de 2016 fins a l’actualitat. D’aquesta mane-
ra, Junceda pretén contribuir a formar una opinió pública 
allunyada de la simplicitat i de la ignorància generalitzada 
en els aspectes més fonamentals.  
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