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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els

comerços, els despatxos professionals i les petites

empreses es facin grans.

Compte Expansió

Negocis Plus PRO

T' abonem el 10 %

de la teva quota de col·legiat*

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

0 TPV Fins a Gratis+ + +

30€ mes
comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail,
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 informació sobre el
manteniment.1 comportament del teu

negoci.3.

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

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió

i comencem a treballar.

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

* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o
dos càrrecs en concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la
contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a
ser un Compte Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions.

sabadellprofessional.com

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.

 
Captura el codi QR i

coneix la nostra news
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Datejust 41
La nueva generación del clásico esencial que, con un diseño 

y un movimiento nuevos, se reafirma en la vanguardia de la relojería. 
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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EDITORIAL

Presència, proximitat i prestigi. Aquests són els tres 
pilars sobre els quals, ara fa quatre anys, hem fonamen-
tat el nostre projecte al deganat i la junta de Govern de 
l’ICAB. D’aleshores ençà, hem creat nous serveis per a 
vosaltres i hem liderat campanyes de denúncia en defen-
sa dels interessos del ciutadà i del nostre col·lectiu.  El 
telèfon vermell, el deganat obert, també a les delega-
cions, les visites a despatxos i la lluita contra les taxes 
judicials (amb el lema “Stop taxes”) van ser les primeres 
actuacions adreçades a complir amb aquests propòsits.

També hem volgut ser la veu de l’advocacia barceloni-
na. Des d’aquí hem denunciat la Llei de Col·legis i les 
inspeccions abusives de l’AEAT als despatxos d’advocats 
i hem proposat esmenes a diferents propostes legisla-
tives, com a la Llei de Justícia Gratuïta, per defensar la 
justícia de proximitat i hem exigit més reconeixement 
per a l’advocat d’ofici, entre molts altres temes.

Sempre atents a les necessitats de l’advocacia, es van 
oferir els cursos de formació Lexnet, es va inaugurar el 
servei gratuït de  videoconferències amb les presons i 
es va millorar l’atenció telefònica a petició vostra.

Durant aquest temps, hem aconseguit la consolida-
ció del projecte amb l’ampliació dels serveis útils per 
a l’exercici professional: en són un exemple, la pu-
blicació de la Guia professional pel compliment de 
les obligacions en matèria de consum i l’obertura del 
SERVICONSUM, oficina d’Atenció als consumidors 
de serveis jurídics. Hem ampliat la informació sobre 
l’activitat de l’ICAB, amb la publicació trimestral de les 
Funcions Públiques per proporcionar dades i criteris en 

matèria deontològica i d’honoraris i la publicació al web 
col·legial dels acords de la Junta de Govern. Amb la 
finalitat d’apropar-nos a vosaltres, es va crear la figura 
de l’assessor personal i es van reprendre les visites 
als despatxos d’advocats.  Hem reforçat la capacitació 
professional per a vosaltres, mitjançant el centre de 
Formació/Biblioteca, l’APP de textos legals i el servei de 
creació i consolidació empresarial/professional.

Igualment hem estat ben presents a la societat. En són 
una prova el lideratge de l’ICAB en la campanya de so-
lidaritat amb els refugiats amb la qual es va presentar 
el manifest “Vergonya ni un minut més, per una Europa 
de les persones” i la promoció dels projectes solidaris, 
a través de la Fundació degà Ignasi de Gispert. Hem 
endegat campanyes per donar a conèixer la tasca pre-
ventiva de l’advocacia sota el lema  “Què pot fer el teu 
advocat/ la teva advocada per tu?”.

Hem realitzat obres de millora al Palauet Casades per 
adequar-lo a la normativa contra incendis, a la climatització 
i per permetre l’oferiment de més serveis a la Biblioteca. 

Hem fomentat la vostra participació a través de dife-
rents esdeveniments com el “Barcelona International 
Meeting”, el “II Congrés del Torn d’ofici ICAB” o el “Ir 
Congrés de Violència masclista”. I sempre innovant, cre-
ant i motivant, amb la Fira de l’Ocupació i el Congrés 
de l’advocacia de Barcelona.

Totes i cadascuna d’aquestes actuacions tenen un clar 
propòsit: posar l’ICAB al teu servei. Un ICAB útil per a 
tots i totes. El Col·legi ben a prop teu.

UN PROJECTE APASSIONANT 
J. Oriol Rusca i Nadal,

Degà de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 
7340,  30.03.2017).

 Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de 
creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comerci-
als, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotò-
xics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de di-
òxid de carboni (DOGC núm. 7340, 
30.03.2017).

 Reial decret 231/2017, de 10 
de març, pel qual es regula l’establi-
ment d’un sistema de reducció de 
les cotitzacions per contingències 
professionals a les empreses que 
hagin disminuït de manera considera-
ble la sinistralitat laboral (BOE núm. 
71, 24.03.2017).

 Reial decret 316/2017, de 31 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament 
per a l’execució de la Llei 24/2015, 
de 24 de juliol, de patents (BOE 
núm. 78, 01.04.2017).

 Reial decret llei 5/2017, de 17 
de març, pel qual es modifica el Reial 
decret llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de 
deutors hipotecaris sense recursos, 
i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de me-
sures per reforçar la protecció als 
deutors hipotecaris, reestructuració 
de deute i lloguer social (BOE núm. 
66,  18.03.2017).

 Decret llei 1/2017, de 14 de 
febrer, pel qual es crea i es regula el 
Registre de grups d’interès de Ca-
talunya (BOE núm. 77 31.03.2017).

 Decret 35/2017, d’11 d’abril, de 
regulació de l’exercici de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de seguretat privada 
(DOGC núm. 7350,  13.04.2017).

 Correcció d’errades a la Llei 
3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes, i de 
modificació dels llibres primer, segon, 
tercer, quart i cinquè (DOGC núm. 
7314, de 22.2.2017) (DOGC núm. 
7329, 15.03.2017).

 Correcció d’errada a la Correc-
ció d’errades a la Llei 3/2017, del 15 
de febrer, del llibre Sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les Obligaci-
ons i a els Contractes, i de modi-
ficació dels llibres primer, Segon, 
tercer, quart i Cinquè (DOGC núm. 
7314, de 2017.02.22), publicada al 
DOGC núm. 7329, de 2017.03.15n 
(DOGC núm. 7332, 20.03.2017).

 Ordre HFP/227/2017, de 13 de 
març, per la qual s’aprova el model 
202 per a efectuar els pagaments 
fraccionats a compte de l’Impost 
sobre Societats i de l’Impost sobre la 
renda de no residents corresponent a 
establiments permanents i entitats en 
règim d’atribució de rendes constitu-
ïdes a l’estranger amb presència en 
territori espanyol, i el model 222 per a 
efectuar els pagaments fraccionats a 

compte de l’Impost sobre Societats en 
règim de consolidació fiscal i s’esta-
bleixen les condicions generals i el 
procediment per a la seva presentació 
electrònica (BOE núm. 63, 15.03.2017).

 Ordre HFP/255/2017, de 21 de 
març, per la qual s’aproven els mo-
dels de declaració de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques 
i de l’Impost sobre el Patrimoni, 
exercici 2016, es determinen el lloc, 
forma i terminis de presentació dels 
mateixos, s’estableixen els proce-
diments d’obtenció, modificació, 
confirmació i presentació de l’esbor-
rany de declaració de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, es 
determinen les condicions generals 
i el procediment per a la presentació 
d’ambdós per mitjans telemàtics o 
telefònics i per la qual es modifica 
l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de 
novembre, per la qual es regulen els 
procediments i les condicions gene-
rals per a la presentació de determi-
nades autoliquidacions, declaracions 
informatives, declaracions censals, 
comunicacions i sol·licituds de devo-
lució, de naturalesa tributària (BOE 
núm. 70, 23.03.2017).

 Ordre ETU/296/2017, de 31 de 
març, per la qual s’estableixen els ter-
minis màxims de resolució en els pro-
cediments que regula la Llei 24/2015, 
de 24 de juliol, de patents (BOE núm. 
78, 01.04.2017).

 Resolució INT/671/2017, de 27 
de març, per la qual és dóna publici-
tat al Codi de Bones pràctiques en 
seguretat privada (DOGC núm. 7341, 
31.01.2017).

DEIXA LES EMOCIONS 
FORTES PER A UN ALTRE
MOMENT.

Estabilitat per als estalvis.
Mobilitza el pla de pensions 
a la Mutualidad.

Rendibilitat mitjana dels darrers anys*:

5,45 % 
Plan Universal

de la Mutualidad

2,97 % 
Plans de pensions 

individuals 

Mobilitza’l araMinimitza riscos, tria l’opció més estable.

*Rendibilitat mitjana des del 2005, any en què es crea el Pla Universal. Rendibilitat del Pla Universal a tancament del 2016: 5,06 % davant 
del 1,82 % dels plans de pensions individuals del mateix període. 

Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a sam@mutualidadabogacia.com

www.mutualidadabogacia.com

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

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
Telèfon: 936 01 12 33
E-mail: patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com
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AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

El 22 de febrer de 2017 es va publicar 
el llibre VI del Codi Civil català (CCC)  
relatiu a obligacions i contractes, 
en què el legislador ha aprofitat per 
regular determinats contractes i re-
visar tots els llibres vigents del Codi 
Civil català. Aquest cos legal entra 
en vigor l’1 de gener de 2018, fet 
que permet un estudi en profunditat 
abans de procedir a la seva aplicació. 
No obstant això, tenint en compte 
que l’art. 149.1.8 CE estableix com a 
competència exclusiva de l’Estat les 
bases de les obligacions contractuals 
és d’esperar que es presenti alguna 
qüestió d’inconstitucionalitat.

S’estructura en tres títols: títol I, rela-
tiu a les disposicions generals; títol II, 
relatiu als tipus contractuals i títol III: 
relatiu a les fonts no contractuals de 
les obligacions. En aquest moment 
només s’ha aprovat i parcialment el 
títol II del llibre VI, pel que està pen-
dent el desenvolupament tant el títol 
I, com el títol III, i és d’esperar que el 
Títol II.

El present article pretén ser una guia 
sistemàtica per comentar els aspec-
tes més destacats del llibre VI, però 
sense entrar en les modificacions 
que ha introduït en la resta del Codi.

1.- Contracte de compravenda: Re-
gulat en els arts. 621.1. a 621.55, hi 
podem destacar el següent: a.- Són 
requisits de la compravenda que el 
venedor transmeti la titularitat del bé 
i que el comprador pagui el preu. b.- 
Defineix la compravenda de consum, 
com l’existent entre un empresari en 
l’àmbit de la seva activitat empresa-
rial i un consumidor; podent ser con-
sumidor una empresa si no actua en 
el seu àmbit empresarial. c.- Poden 
ser objecte de venda qualsevol bé, 
incloent els futurs i els que hagin de 
ser produïts i manufacturats. d.- El 
preu és el fixat o bé el que es pot 
determinar segons els paràmetres 
establerts en el contracte, e.- Intro-
dueix i regula el deure d’informació 
prèvia per part del venedor. f.-  Les 
arres es configuren com confirmatò-
ries, és a dir, com a senyal de conclu-
sió del contracte i a compte del preu 
de la compra; i les penitencials han 
de pactar expressament. Les arres 
penitencials sobre immobles són ins-
criptibles en el registre de la propie-
tat amb afecció real sobre l’immoble 
a la seva devolució. g.- L’obligació del 
venedor es circumscriu a lliurar el 
bé, els seus accessoris i documents; 
garantir que el bé és conforme al 
contracte; i a transmetre la titularitat 
del bé. h.- El lliurament es pot fer mit-
jançant la transmissió de la possessió 
o mitjançant la posada a disposició, 
introduint el concepte mercantil de la 
compravenda. i.- Regula el règim de 
transmissió de riscos entre com-
prador i venedor; j.- Introdueix el 
concepte de conformitat, per parlar 
de l’ajust del bé al contracte i al sol·li-
citat pel comprador al venedor.  k.- El 

comprador ha de rebre el bé i pagar 
el preu. j.- En cas d’incompliment, les 
parts: exigir el compliment específic, 
suspendre el pagament del preu o 
per part del venedor seves obligaci-
ons, resoldre el contracte, reduir el 
preu el comprador o reclamar danys 
i perjudicis. k.- Regula l’avantatge 
injust i la lesió en més de la meitat 
que són: - avantatge injust, es posa 
de manifest en el moment de con-
clusió del contracte quan una d’elles 
té una situació de superioritat, o bé 
en el cas de consumidors, si hi ha un 
desequilibri en perjudici del consu-
midor; - lesió en més de la meitat: 
Hi ha la possibilitat de rescindir si hi 
ha una lesió en més de la meitat del 
valor de mercat; l.- En compravenda 
d’immobles estableix el següent: si 
el comprador necessita finançament, 
es pot pactar que pugui desistir si no 
l’aconsegueix;  regula la situació dels 
immobles en construcció o rehabi-
litació i es pot pactar la condició re-
solutòria pel cas d’impagament que 
implica que el venedor pugui resoldre 
el contracte i recuperar l’immoble, 
sempre que requereixi fefaentment 
al comprador perquè pagui en 20 
dies i amb advertiment que si no 
paga es resoldrà la compra.

2.- Contracte de permuta (621.56. i 
621.57): No estableix una altra espe-
cialitat que la de transmetre la propi-
etat del bé objecte de permuta.

3.- Cessió de finca o aprofitament ur-
banístic a canvi d’obra futura (621.58. 
a 621.66): D’aquests cal destacar: 
a.- Requereix perfecta identificació 
en el moment de formalitzar dels 

Per Joan Sacristán Tarragó 
Col·legiat núm. 31.806
President de la Secció de dret civil

APROVAT EL LLIBRE VIè DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
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habitatges i els seus adjudicataris. b.- 
Cal que sigui total o parcial, i poden 
constituir quantes garanties siguin 
necessàries. c.- En cas d’incompli-
ment pot exigir el compliment espe-
cífic o la resolució.

4.- Contracte de mandat: (arts. 
622.21. a 622.40.). 

a.- Distingeix entre el mandat repre-
sentatiu i el no representatiu, obli-
gant al mandant el primer i el segon 
només si ho ratifica. 

b.- Permet salvar l’autocontractació i 
el conflicte d’interessos, previ pacte.

c.- Les causes d’extinció són: 
compliment encàrrec, revocació, 
renúncia, mort o declaració de mort, 
prodigalitat o declaració de concurs 
de mandant o mandatari, o extinció 
de la persona jurídica del mandant o 
mandatari.

d.- Introdueix el mandat irrevocable 
en interès del mandatari o quan deri-
va d’una relació jurídica diferent del 
mandat.

5.- Gestió de negocis aliens sense 
mandat (arts. 622.41 a 622.42.) Que 
en el codi civil es regula com un 
quasi contracte. Si es ratifica pel prin-
cipal es converteix en mandat.

6.- Contractes de base agrícola (arts. 
623.1. A 623.35): En aquest punt va 
agrupar tots els contractes de natura-
lesa rústica que regula i fixa les seves 
línies generals:

a.- Contractes de “Conreu” (623.1. 
a 623.10.): Comprèn els contractes 
d’arrendament rústic, parceria i en 
general tots els contractes, pels quals 

es cedeix onerosament l’aprofitament 
agrícola o forestal d’una finca rústica, i 
pot incloure la explotació agrícola.

b.- Arrendament rústic (623.11. a 
623.29.): Amb una durada mínima 
de 7 anys, i amb pròrrogues succes-
sives de 5 anys. Regulant a favor de 
l’arrendatari un dret de tempteig i 
retracte en el cas de venda per part 
del propietari.

c.- Parceria (arts. 623.30. a 623.32.): 
En aquest cas el propietari cedeix al 
parcer l’explotació d’una finca a canvi 
de la participació en els productes, 
amb participació o no del propietari 
en les despeses. El contracte és de 
masoveria si el conreador habita la 
casa que hi ha a la finca com a obli-
gació derivada del contracte.

d.- Contracte de custòdia del territori 
(art. 623.34.): De caràcter temporal. 
Té per objecte béns immobles. El ce-
dent permet total o parcialment l’ús 
o la gestió a canvi que el cessionari, 
que ha de ser una entitat que entre 
les seves finalitats tingui la custòdia 
del territori, compleixi activitats d’as-
sessorament, divulgació, planificació 
o gestió i millora, amb la finalitat de 
conservar la biodiversitat, el patrimo-
ni natural i el paisatge, o fer una ges-
tió sostenible dels recursos naturals.

e.- Arrendament per a pastures (art. 
623.35.): Quan l’arrendament consis-
teix només en la cessió de la finca 
per a pastures.

7.- Contractes aleatoris (art. 624.1): 
Dins d’aquest grup es troben els 
següents:

a.- Violari (624.1. a 624.7.): Per aquest 
contracte una persona s’obliga a 

pagar a una altra una pensió periòdica 
en diners, durant la vida d’una perso-
na o més d’una persona, que visquin 
en el moment de la constitució.

b.- Contracte d’aliments (624.8. a 
624.11): Una de les parts s’obliga a 
prestar allotjament, manutenció i tota 
mena d’assistència i cura a una persona 
durant la seva vida, tret que s’hagi pac-
tat un altre contingut; a canvi de la trans-
missió d’un capital en béns o drets.

8.- Contractes de cooperació, només 
regula el contracte d’integració (art. 
625.1. A 625.12.) que és aquell con-
tracte pel qual s’estableix una relació 
de col·laboració entre l’integrador, 
que aporta els animals, mitjans de 
producció i els serveis que es pactin; i 
l’integrat, que aporta les instal·lacions, 
els béns i els serveis necessaris per a 
l’explotació, comprometent a la cura 
i manteniment dels animals; i en què 
tots dos participen econòmicament 
de la producció obtinguda en funció 
de les aportacions de cada un d’ells.

9.- Contractes de finançament i ga-
rantia: en el qual de moment només 
es regula el censal (arts. 626.1. a 
626.7) com aquell contracte per virtut 
del qual una persona transmet a una 
altra la propietat de béns concrets 
o d’una quantitat determinada de 
diners, i aquesta última s’obliga a 
pagar a una persona i als seus suc-
cessors una prestació periòdica en 
diners per temps indefinit.

Conclou el llibre VI amb una impor-
tant revisió de tots els llibres exis-
tents en l’actual codi civil català, però 
considero que pel seu contingut cal 
una nota només referida a totes les 
modificacions que s’introdueixen per 
aquesta via.



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

Actualitat

CIVIL
 
INADMISSIBILITAT 
DE LA REPRODUCCIÓ 
LITERAL 
D’ARGUMENTS D’UN 
RECURS EN UN ALTRE 

Tribunal Suprem, 6 d’abril de 2017 

Aquesta sentència destaca per 
la reprobació que la Sala fa de la 
reproducció literal dels fonaments d’un 
recurs en un altre. Al fonament de 
dret cinquè de la sentència es posa de 
manifest que el recurs formulat pels 
demandants és, en la pràctica, una 
còpia d’un altre recurs anterior del que 
va conèixer aquesta sala i va ser resolt 
anteriorment del que s’ha reproduït la 
major part, malgrat que en aquell cas 
la normativa aplicable era una altra a la 
data de subscripció del contracte i els 
arguments de la Audiència Provincial 
que s’impugnaven en el recurs eren 
diferents als utilitzats en la sentència 
que aquí es recorre. S’arriba al punt de 
reproduir les errades, l’ús d’acrònims 
de lleis que són irreconeixibles, i es 
fa referència fins i tot a determinades 
al·legacions de l’entitat bancària que 
hi era recorreguda, Kutxabank, que 
lògicament no són les realitzades en 
aquest recurs en què la recorreguda 
és Bankia. No sembla raonable que 
pel mètode de «copiar i enganxar» 
que facilita l’ús de mitjans informàtics, 
malgrat que les circumstàncies 
(contractants, normativa vigent quan 
es van subscriure els contractes, 
arguments exposats en la sentència 
recorreguda) difereixin d’un cas a un 
altre, es reprodueixi un extens recurs 
interposat contra una altra sentència, 
recurs que, d’altra banda, ja en la 

nostra anterior resolució declarem que 
presentava greus defectes.

La Sala admet que “una cosa és 
aprofitar les al·legacions que puguin 
servir per a un i altre cas, i una altra, 
inadmissible, és reproduir fins i tot les 
que només eren aplicables a l’anterior 
recurs per raó tant de les qüestions 
que en l’anterior litigi van resultar 
controvertides, la forma en què havia 
estat resolt en segona instància, i la 
normativa que era aplicable per la data 
en què es va celebrar el contracte. 

Tal com posa de manifest la part 
objecte de recurs, en el recurs se 
citen com infringides nombroses 
normes legals i reglamentàries que 
no van ser si més no invocades en la 
demanda. El demandant, en seu d’un 
recurs extraordinari, no pot modificar 
seva pretensió i basar el seu recurs de 
cassació en la infracció de normes en 
què no fundava la seva demanda. 
Conclou que tampoc no és admissible 
que en un mateix motiu es faci 
referència a qüestions de naturalesa 
molt diferent (anul·labilitat per error vici, 
nul·litat per causa falsa, nul·litat per 
contrarietat amb normes imperatives, 
nul·litat per abusivitat, etc.).

LABORAL
APORTACIÓ DE 
GRAVACIONS COM 
MITJÀ DE PROVA

Tribunal Suprem,  
31 de gener de 2017

Segons la sentència del Tribunal 
Suprem de 31 de gener de 2017, 

és vàlida l’aportació de gravacions 
com a mitjà de proba en judici per 
a demostrar la procedència d’un 
acomiadament disciplinari, sempre 
que el treballador sigui coneixedor 
de l’existència de càmeres i sense 
la necessitat de recavar el seu 
consentiment exprés (ni el del seus 
representants legals) sobre la fina-
litat del seu ús. En el cas analitzat, 
un dependent fou acomiadat per 
manipular reiteradament tiquets de 
caixa i per haver-se apropiat indegu-
dament dels diners de l’empresa. 
Incompliments aquests que foren 
detectats a través d’un sistema de 
videovigilància instal·lat en el centre 
de treball. El treballador impugna 
l’acomiadament davant el Jutjat 
Social nº 15 de Barcelona, el qual 
declara la improcedència de l’acomi-
adament. Recorreguda la sentència 
en suplicació, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya desestima 
el recurs formulat per l’empresa, 
confirmant la resolució d’instància. 
Ambdós òrgans judicials conside-
ren que les imatges obtingudes pel 
sistema de vídeo vigilància vulneren 
el dret a la protecció de dades, i que 
no té valor probatori en no haver 
ofert l’empresa informació prèvia 
al treballador sobre el propòsit de 
la instal·lació de càmeres. Un cop 
presentà l’empresa el corresponent 
recurs de cassació per a la unifica-
ció de doctrina, el Tribunal Suprem, 
en línia amb la doctrina més recent 
del Tribunal Constitucional, conclou 
que el mitjà de prova de les gravaci-
ons és vàlid, bàsicament perquè el 
treballador estava informat de la ins-
tal·lació i ubicació de les càmeres de 
videovigilància, existint a tal efecte 
un cartell visible en el centre de tre-
ball que indicava la presència de les 
mateixes. Per tant, estima el recurs 
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a favor de l’empresa, declarant que 
la instal·lació de càmeres és una 
mesura proporcional i justificada per 
raons de seguretat. Convé doncs, 
assegurar que tot sistema de vídeo 
vigilància compleix amb els requisits 
mínims exigits per la jurisprudència 
amb la finalitat d’aprofitar aquesta 
flexibilització per fer valdre els inte-
ressos empresarials en futurs casos.

 
SOBRE EL  
DRET DE VAGA

Tribunal Constitucional,  
2 de febrer de 2017

La sentència del Tribunal Constitu-
cional de 2 de febrer de 2017 con-
sidera que la utilització de mitjans 
tècnics excepcionals per continuar 
l’empresa en activitat durant una 
vaga general no vulnera el dret a 
la vaga (art. 28.2 de la Constitució 
Espanyola). En aquest cas, es va 
convocar una vaga general en la que 
la companyia Telemadrid es va veure 
afectada: la falta de treballadors va 
provocar que cap programació va 
poder emetre’s aquell dia, exceptu-
ant un partit de la Champions Lea-
gue. Aquesta única emissió es va fer 
possible pel fet que alguns treballa-
dors no van participar a la vaga i per 
la utilització de mitjans tecnològics 
de l’empresa que estaven reservats 
a situacions excepcionals. 

El sindicat CGT interposà demanda 
per vulneració del dret fonamental 
a la vaga, considerant que s’ha-
via produït un acte de sabotatge 
intern i de “esquirolatge”. El Jutjat 
de lo Social de Madrid desesti-
mà la demanda, declarant que no 
es vulnera el mencionat dret: els 
treballadors no van realitzar funci-
ons diferents a les que efectuen 
habitualment (no hi ha “esquiro-
latge intern”), i els mitjans tècnics 
excepcionals podien lícitament ser 

utilitzats per l’empresa. Recorre-
guda la sentència en suplicació, 
el Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid desestimà el recurs i con-
firmà la resolució d’instància consi-
derant legítim que els empresaris 
busquin limitar els efectes de la 
vaga utilitzant els mitjans dispo-
nibles a l’empresa. Interposat un 
recurs de la sentència en cassació, 
el Tribunal Suprem va inadmetre 
el recurs per falta de contradicció, 
i, finalment el sindicat presentà 
recurs d’empara davant el Tribunal 
Constitucional. 

Així doncs, el Tribunal admet el 
recurs i declara que la utilització de 
mitjans ja existents a la empresa 
és totalment compatible amb el 
dret de vaga, no vulnerant-lo en 
absolut. Concretament, justifica 
aquesta decisió argumentant que 
seria del tot desproporcionat exigir 
a l’empresari que no utilitzés els 
mitjans tècnics dels que disposa, 
ja que se li estaria imposant una 
col·laboració amb la vaga. En base 
a aquest raonament es conclou 
que “l’esquirolatge tecnològic” 
(substitució del personal per mit-
jans automatitzats) no es consti-
tueix com una nova prohibició del 
article 6.5 del RD 17/1977, sinó 
que, de moment, es una actuació 
dintre de la legalitat.   

PENAL
SENTÈNCIA 
CONDEMNATÒRIA 
PEL DELICTE 
D’HUMILIACIÓ  
A LES VÍCTIMES  
DEL TERRORISME  
(CAS CASSANDRA)

Audiència Nacional,  
29 de març de 2017

La sentència de l’AN condemna 
l’acusat a la pena d’un any de 
presó pel delicte d’humiliació a les 
víctimes del terrorisme, tipificat a 
l’article 578.1 i 2 i 579 del CP.

L’acció delictiva de l’acusat va 
consistir a enviar, a través de la 
xarxa social “Twitter” diversos 
“tweets” o comentaris, en to 
jocós, sobre la mort de l’expresi-
dent Carrero Blanco, com ara 
“ETA va impulsar una política 
contra els cotxes oficials combi-
nada amb un programa espacial 
“o” Kissinger li va regalar a Carre-
ro Blanco un tros de la lluna, ETA 
li va pagar el viatge a ella “.

L’Audiència considera que ha exis-
tit descrèdit, burla i mofa a una víc-
tima del terrorisme, per més que 
l’atemptat va ocórrer en 1973, és 
a dir, fa més de quaranta anys. No 
obstant això, la resolució considera 
que el temps transcorregut “no es 
pot considerar històric o neutre, ja 
que la xacra del terrorisme d’ETA 
persisteix i les víctimes del terro-
risme constitueixen una realitat 
inqüestionable”.

L’Audiència entén, en definitiva, 
que la llibertat d’expressió no pot 
oferir recer a l’exteriorització d’ex-
pressions que tanquin l’injustifica-
ble menyspreu cap a les víctimes 
del terrorisme, acollint-se, per tal 
argument, a diverses sentències 
del Tribunal Suprem.

Es tracta d’una sentència discu-
tible, com totes aquelles en què 
es debat la llibertat ideològica i 
es posa en qüestió quan aquesta 
entra en col·lisió amb altres drets. 

El problema, al nostre entendre, 
rau en l’existència de tipus penals 
que poden donar lloc a interpreta-
cions subjectives, sumat a la falta 
o divergent jurisprudència que pot 
existir per acotar.



E l tema ha guanyat actualitat arran de la 
publicació de les Conclusions de l’Advocada 
General del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE), Juliane Kokott, presentades 
el 16 de febrer de 2017 que són indicatives 

sobre el parer final del Tribunal. 

I.-FORMULACIÓ DE LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL:  
ANTECEDENTS I LEGISLACIÓ APLICABLE 
La sentència del TJUE haurà de respondre a la petició de 
la qüestió prejudicial formulada pel Jutjat del Contenciós 
Administratiu n. 4 de Madrid, en el plet que tenen l’Ajun-
tament de Getafe (Madrid) i el Col·legi de la Inmaculada 
d’aquell municipi, relatiu a la procedència o no de girar i 
pagar ICIO per unes obres dutes a terme en el saló d’ac-
tes d’aquella escola.

La qüestió plantejada té una gran transcendència a tot 
Espanya i en especial afecta a les finances dels ajun-
taments. Té una curiosa deriva, estrictament jurídica, 
sobre el principi de jerarquia normativa en el dret cons-
titucional a Espanya; però també si afecta al dret de la 
competència de la Unió Europea. La qüestió jurídica a 
dilucidar és resoldre si les obres que portin a terme  les 
ordres religioses, en llurs edificis i instal·lacions, estan 
o no subjectes al pagament del ICIO, i en cas afirmatiu  
si l’exempció pot vulnerar el Dret de la Competència de 
la Unió Europea.

La formulació de la pregunta o qüestió era :«És contrari 
a l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea l’exempció a l’Església catòlica del Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, en relació 
amb las realitzades en immobles destinats al desenvo-

lupament d’activitats econòmiques que no tinguin una 
finalitat estrictament religiosa?»

Molt breument i per a situar-nos en el tema cal assen-
yalar:

a) L’Impost sobre les construccions, instal·lacions i 
obres és un impost municipal indirecte  creat en una 
Llei  de 1988, que liquiden els ajuntaments i graven les 
obres que es facin en edificis i instal·lacions. La font 
legal vigent és el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 

b) El Concordat entre Espanya i la Santa Seu (que és un 
Tractat Internacional) es va signar el 3 gener de 1979 
després d’entrar en vigor la Constitució de 1978. Tenia per 
objecte  - entre altres  –tractar els assumptes  econòmics 
entre la Iglesia Catòlica i l’Estat Espanyol. Es va acordar 
que la Santa Seu i les Ordres religioses catòliques esta-
ven exemptes de l’Impost sobre la Contribució Territorial 
Urbana (després substituït por el actual IBI).

c) Una Ordre del Ministeri d’Hisenda de 5 de juny de 
2001 va aclarir que l’impost sobre Construccions Ins-
tal·lacions i Obres - que no  existia al firmar-se el  Con-
cordat -estava inclòs en l’article IV, apartat 1, lletra B), 
d’aquell Acord de 1979. Per tant les ordres religioses 
estaven exemptes del seu pagament.  

d) Posteriorment, una Ordre Ministerial interpretativa 
del Ministeri d’Hisenda de 15 d’octubre de 2009  va 
“aclarir unilateralment” i de forma restrictiva, assen-
yalant que l’anterior Ordre de 2001 només afectava als 
immobles destinats  a fins exclusivament religiosos.

L’ESGLÉSIA CATÒLICA I EL  
PAGAMENT DEL ICIO A ESPANYA
Un tema no pacífic que cueja en els debats polítics és el de l’obligatorietat o la 
exempció del pagament del ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres) per l’Església catòlica. A més, afecta també a les cases de les ordres 
religioses, les escoles, els centres educatius, hospitals, residències de la 
tercera edat i a altres immobles i instal·lacions dedicades a serveis educatius, 
culturals, sanitàries o de labor social de l’Església catòlica a Espanya. 

Eduard Sagarra i Trias
Col·legiat núm. 8.558
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e) L’Audiència Nacional, el 9 de desembre de 2013 
(JT/2014/250) i després el  Tribunal Suprem en sen-
tència el 19 novembre 2014 (RJ/2014/5957), declarava 
nul·la i sense efectes l’Ordre Ministerial de 2009 al vul-
nerar clarament l’article 96.1 de la Constitució i l’article 
1.5 del Codi Civil. És a dir, era contraria al principi de 
jerarquia normativa.

II. LES CONCLUSIONS DE L’ADVOCADA GENERAL 
En  aquest cas i des de la perspectiva del Dret de la 
Unió són, al menys, quatre àmbits jurídics d’interès que 
s’examinen: i) Dret de la competència de la Unió. ii) El 
règim singular reconegut en les legislacions internes 
a les esglésies per part dels estats membres. iii) Les 
possibilitats de respectar avantatges selectius en favor 
de l’església. iv) Drets adquirits  preexistents derivats de 
tractats internacionals anteriors i ajuts acordats prèvia-
ment als Tractats d’Adhesió d’un Estat a la UE.

i) Dret de la Competència: el concepte i aplicació del 
Dret de la competència en la Unió nomes s’aplica a les 
empreses. La noció d’empresa és sempre funcional i 
va lligat a la activitat econòmica, amb independència 
de l’estatut o personalitat jurídica de l’entitat i del seu 
sistema de finançament. Una entitat que no exerceix 
activitat econòmica no és empresa al efectes del Dret 
de la Competència.

En el supòsit que examinem es dona entre una Ordre 
Religiosa i l’Estat espanyol; dependrà de la difícil delimi-
tació entre activitat econòmica i activitat no econòmica. 
L’A dvocat General assenyala que en anteriors sentèn-
cies del TJUE és coneguda la dificultat de fer aquesta 
dissecció, en particular en el sector de la educació, ja 
que es troba en la intersecció entre  una tasca empre-
sarial i social i, àdhuc, cultural.

ii) En relació al règim singular reconegut a les esglé-
sies en les legislacions internes dels Estats membres 
de la UE i en aquest assumpte concret, el problema 
té una nova dimensió ja que afecta a las relacions 
Església - Estat de les que el Dret Primari de la Unió 
presta una especial atenció  en l’article 17 TFUE. El 
cas no pot ésser de més actualitat “con frecuencia 
muy apasionado” debate que se mantiene acerca del 
papel de la religión y de las comunidades religiosas en 
una sociedad europea moderna”. (sic). Les qüestions 
jurídiques que es plantegen de ben segur que seran 
de gran interès, a més d’Espanya, per a molts altres 
estats membres.

iii) Avantatge selectiu: L’article 107 del TFUE apartat 
1 prohibeix els ajuts que afavoreixin a determinades 

empreses; és a dir han d’ésser “ajudes de caràcter 
selectiu”, en relació a altres empreses. L’Advocat 
General considera que un ajut no podria considerar-se 
avantatge selectiu si l‘exacció fiscal de l’ICIO fos una 
compensació per possibles cargues assumides por 
l’Església Catòlica en l’àmbit dels serveis públics bà-
sics. Els serveis d’ensenyament poden considerar-se 
bàsics quan s’integren en el sistema educatiu estatal.

iv) Drets preexistents en tractats Internacionals 
anteriors i ajuts acordats prèviament a l’entrada en 
vigor del Tractat d’Adhesió d’un estat:  en aquest cas, 
s’assenyala, al meu entendre amb d’encert, que atès 
que l’Acord entre Espanya i la Santa Seu és anterior 
a l’adhesió d’Espanya a les CEE i, per donar sortida 
a aquesta qüestió prejudicial, hauran de tenir-se molt 
en compte, també, els articles 108 TFUE i 351TFUE. 
“Las disposiciones de los Tratados no afectaran a los 
derechos y obligaciones que resulten de convenios 
celebrados con anterioridad al 1 enero 1958 o, para 
los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a 
la fecha de su  adhesión, entre uno o varios Estados 
miembros, por una parte, y uno o varios terceros Esta-
dos por otra. (Art 351 TFUE. páragraf 1)”.

III. PROPOSTA DE L’ADVOCADA  GENERAL 
«Una exención del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras como la que corresponde a la 
Iglesia Católica en virtud del Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos 
de 3 de enero de 1979 no vulnera la prohibición de 
las ayudas estatales del artículo 107 TFUE, apartado 
1, siempre que afecte a un edificio escolar utilizado 
por la Iglesia Católica, no para la prestación comercial 
de servicios de enseñanza, sino para la prestación de 
servicios de enseñanza en el marco de su labor social, 
cultural y educativa.» 

A partir de la sentència que del TJUE dicti en aquesta 
qüestió prejudicial,el Jutjat del Contenciós 4 de Madrid 
decidirà i resoldrà  sobre  la liquidació o exempció del 
ICIO en aquest cas concret. També servirà, de futur, 
per veure les conseqüències econòmiques i tributa-
ries en les relacions entre l’Església catòlica i l’Estat. 
S’haurà de clarificar i qualificar quan una activitat es 
tracta, o no, d’un “servei públic bàsic”; i a l’ensems 
dins  la noció d’empresa què s’entén per “serveis” en 
la perspectiva del dret de la competència; i finalment la 
compatibilitat dels ajuts estatals derivats del  Concor-
dat de 1969 anteriors al Tractat d’adhesió.

És un tema que a mi, particularment, com a jurista em 
resulta apassionant! 

 



E l discutit precepte es va introduir en el 
nostre ordenament jurídic mitjançant la 
reforma operada per l’article 1 Divuit de la 
Llei 25/2011, d’1 agost, de reforma parcial 
de la Llei de Societats de Capital (LSC) i 

d’incorporació de la Directiva europea 2007/36 / CEM, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de juliol, 
sobre l’exercici de determinats drets dels accionistes 
de societats cotitzades, i va entrar en vigor per pri-
mera vegada el passat 2 d’octubre de 2011. L’aplicació 
d’aquest precepte s’ha vist suspesa en dues oca-
sions, i va recuperar la seva vigència l’1 gener de 2017. 

Donada la nova vigència de la norma, convé realit-
zar un estudi de conjunt de la mateixa, així com de 
les conseqüències pràctiques que comporta la seva 
aplicació. 

SITUACIÓ ANTERIOR A L’ART. 348 BIS LSC 
Amb anterioritat a la introducció de l’art. 348 bis LSC, 
excepte en el cas de dividend preferent, estatutària-
ment protegit de conformitat amb l’art. 95 LSC, el soci 
no tenia reconegut un dret mínim “ex lege al dividend”, 
sinó que el mateix es configurava com un dret incon-
cret i abstracte derivat de l’aplicació de l’art. 93 LSC, el 
qual reconeix el dret del soci a participar en els guanys 
socials. Dit d’una altra manera, el dret de crèdit del soci 

contra la societat naixia únicament amb l’adopció de 
l’acord de la junta favorable al repartiment de dividends, 
un cop constatada l’existència de beneficis socials 
repartibles de conformitat amb l’art. 273 LSC; així 
doncs, només des del moment de l’acord de la junta 
el dret abstracte del soci al dividend es convertia en 
un dret legalment protegit. 

Això no obstant, cal recordar que, amb anterioritat 
a l’art. 348 bis LSC, la doctrina admetia el dret de 
separació del soci quan, de forma injustificada, la 
societat decidia no repartir dividends entre els seus 
socis. De la mateixa manera, la jurisprudència s’havia 
mostrat favorable a declarar nul l’acord denegatori de 
distribució de dividends adoptat per la majoria social, 
per aplicació de la doctrina de l’abús de dret (art. 7.2 
CC). En aquest sentit, cal esmentar la STS de 7 de 
desembre de 2011 i la SAP de Barcelona de 21 de 
gener del 2011. 

PRESSUPÒSITS D’APLICACIÓ DE L’ART 348 BIS LSC 
Convé analitzar els requisits d’aplicació del nou pre-
cepte legal en vista de dues sentències dictades 
durant el seu breu termini de vigència, en particular, 
la Sentència de la AP de Barcelona de 26 de març de 
2015 i la Sentència del Jutjat Mercantil de Barcelona 
de 21 de juny de 2013. 

EL SOCI MINORITARI EXIGEIX  
EL SEU DRET AL DIVIDEND 
Després d’una agitada trajectòria, el controvertit article 348 bis de la Llei de 
Societats de Capital, que reconeix el dret de separació al soci de les societats no 
cotitzades, per als supòsits en què la junta general no acordi la distribució d’un 
dividend mínim a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció de la 
societat en el Registre Mercantil, sempre i quan el soci hagués votat a favor de 
repartiment, va entrar novament en vigor el passat 1 de gener de 2017. 

Inmaculada Semur Sánchez 
Col·legiada núm. 35.943 
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Els pressupòsits per a l’exercici del dret de separació 
de conformitat amb l’art. 348 bis LSC són: 

a) Que la societat dugui inscrita cinc anys en el Regis-
tre Mercantil. El precepte exigeix, per tant, cinc anys 
des de la inscripció, i no la negativa reiterada al repar-
timent de dividends durant cinc anys. 

b) Que la junta no acordi la distribució del dividend  
d’almenys un terç dels beneficis propis de l’explotació 
de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior. 
Cal destacar que els beneficis no només no han de 
procedir de l’activitat típica de la societat sinó que, 
tal i com assenyala l’esmentada Sentència de l’AP, 
aquests han de tenir una quantia significativa i no  
ser recurrents. 

c) Que els beneficis siguin legalment repartibles. En 
concret, caldrà atenir-se a les regles de repartiment 
previstes a l’art. 273 LSC, així com, en el seu cas, a 
les previsions estatutàries. 

d) Que el soci hagués votat a favor de la distribució. 
Com bé aclareix l’esmentada sentència de l’AP de 

Barcelona, s’ha d’entendre que el dret de separació 
assisteix tant al soci que hagués votat a favor d’una 
proposta d’aplicació del resultat que impliqui el repar-
timent mínim de l’art. 348 bis LSC, com al soci que 
hagués votat en contra d’una proposta que no com-
pleixi amb els requisits contemplats al mateix article. 

e) Que el dret s’exerciti en el termini d’un mes a comp-
tar des de la data en què s’hagués celebrat la junta. 

f) Que no es tracti d’una societat cotitzada. 

PROBLEMES PRÀCTICS I SOLUCIONS DAVANT 
D’UNA APLICACIÓ LITERAL DE L’ART. 348 BIS LSC 
No és d’estranyar la inquietud que el nou precepte ha 
suscitat entre la doctrina. Aquest temor es veu motivat 
pel fet que una aplicació estricta de l’art. 348 bis LSC po-
dria afectar negativament la situació patrimonial de nom-
broses societats, especialment a les de caràcter familiar, 
a les quals, tot i existir beneficis repartibles, es farà difícil 
atendre el pagament del dividend o, alternativament, el 
reemborsament exigit com a contraprestació del dret de 
separació, atesa la manca de liquiditat. Aquesta situació 
es presenta particularment complicada en aquells supò-



Món Jurídic · #311 · Abril/Maig 2017Actualitat 16

sits en què la so-
cietat hagi subscrit 
acords de refinança-
ment amb entitats 
de crèdit, els quals 
contenen clàusules 
o covenants que 
prohibeixen el repar-
timent de dividends 
fins a la devolució 
del préstec, es-
sent aquesta una 
pràctica comuna 
entre les PIMES en 
els darrers anys a 
causa de la situació 
de crisi econòmica 
imperant. 

Davant d’aquest 
escenari, una 

possible solució seria la inclusió en pactes de socis o 
protocols familiars del compromís de no votar a favor 
de l’acord de distribució de dividends, i desactivar 
d’aquesta manera l’aplicació de l’art 348 bis LSC, atès 
que el vot del soci es configura com a “conditio sine 
qua non” o pressupost objectiu generador del dret 
de separació contemplat en aquest precepte. Més 
dubtosa resulta la licitud de la inclusió d’aitals clàusu-
les en els estatuts socials, atenent que la renúncia al 

dividend implica desproveir al soci del seu dret econò-
mic per excel·lència com és el dret a participar en els 
guanys socials. 

Val a dir que l’anterior guarda una estreta relació amb 
la discussió sobre el caràcter imperatiu o dispositiu 
de l’art. 348 bis LSC. Alguns autors admeten la seva 
derogació via estatuts sempre i quan hi hagi l’acord 
unànime dels socis, que és el que requereix el legis-
lador per a la inclusió de noves causes de separació o 
exclusió de socis (arts. 347.2 i 351 LSC). 

Una altra alternativa per tal de mitigar l’impacte de 
l’art. 348 bis LSC seria la introducció de previsions 
estatutàries dirigides a incrementar les reserves 
estatutàries, o la recerca de fórmules legals com la 
periodificació de despeses que redueixin el benefici 
d’explotació, amb la finalitat de reduir o suprimir els 
beneficis socials repartibles. Recalco la importància 
que aitals fórmules respectin la legalitat, no essent 
admissible «una errònia i abusiva comptabilització 
de deutes per ocultar l’existència de beneficis» (en 
aquest sentit, la STS de 5 d’octubre de 2011), ni tam-
poc l’adopció d’acords de retribucions excessives pels 
administradors, que és un supòsit típic d’anul·labilitat 
de l’acord social per lesió dels interessos socials. 

Finalment, tenint en compte la nova vigència de l’art. 
348 bis LSC, es fa recomanable revisar les clàusules 
estatutàries relatives al procediment de separació, 
així com a les normes de valoració de les accions o 
participacions socials en els supòsits de separació i 
exclusió de socis. 

A tall de conclusió, no és escassa la doctrina que 
considera que el nou art. 348 bis LSC suposa passar 
d’una situació d’abús de la majoria, modulable pels 
tribunals mitjançant l’aplicació de la doctrina d’abús 
de dret de l’art. 7.2 CC, al despotisme de la minoria, la 
qual pot conduir la societat a una situació insolvència 
si aquesta no disposa de la liquiditat suficient per a 
satisfer als socis separatistes el valor raonable de la 
seva quota part, o per a fer efectiu el pagament dels 
dividends que els corresponen. 

Queda encara per veure l’impacte real d’una norma 
en una situació econòmica caracteritzada per les 
enormes dificultats de finançament per a la petita i 
mitjana empresa que, en ocasions, es veurà inevi-
tablement abocada a la difícil disjuntiva d’escollir 
entre el compliment del nou mandat legal conforme 
a allò preceptuat a l’art. 348 bis LSC o la seva pròpia 
supervivència. 

QUEDA ENCARA 
PER VEURE 
L’IMPACTE REAL 
D’UNA NORMA 
EN UNA SITUACIÓ 
ECONÒMICA 
CARACTERITZADA 
PER LES ENORMES 
DIFICULTATS DE 
FINANÇAMENT 
PER A LA PETITA I 
MITJANA EMPRESA



presenta

ENAMORAT

Descobreix el perquè de l’existència d’aquest amor etern:

 Lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb reembossament del 80% de les despeses.
 Cobertura de pròtesis amb totes les pròtesis d’implantació interna que existeixen actualment, sense 
excepció.

 Tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull.
 Quadre mèdic amb centres de renom que inclouen els equips mèdics de prestigi 
que hi treballen. I molt més!

Roger de Llúria, 108
08037 Barcelona

| T. 93 207 77 75
| F. 93 207 11 85

| www.altermutua.com
| assessors@altermutua.com

segueix-nos a les nostres xarxes socials

+INFORMACIÓ

Enamorat de la seva assegurança de salut és la fascinant història d’un 
advocat que contracta Alter Medic PLUS i s’enamora d’ella quan s’adona que es tracta 
de la millor assegurança de salut del mercat. Totalment enamorat, jura solemnement 
compartir la seva vida amb ella.



EL COL·LEGI ES MOU

2a FIRA DE L’OCUPACIÓ, 
REFERENT I PUNT DE TROBADA 
ENTRE DESPATXOS D’ADVOCATS 
I CANDIDATS DE PERFIL JURÍDIC 
 
 
Gairebé 400 persones van passar el 27 d’abril per la 
2a Fira de l’Ocupació. Una iniciativa del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona amb la qual aquesta Corporació 
vol erigir-se com un punt de referència per a l’ocupació 
i la trobada dels professionals del Dret - advocats/des, 
associats/des, i estudiants en general que cerquen 
la primera feina o volen fer un canvi professional, així 
com despatxos i altres entitats que cerquen candidats i 
candidates per a les vacants de l’àmbit jurídic. 

Amb aquest objectiu, es van realitzar diferents 
activitats als dos espais on es va desenvolupar la 
Fira, d’una banda, el Centre de Formació de l’ICAB 
(Mallorca 281) i de l’altra, el Pati de Columnes 
(Mallorca 283). 

El degà de l’ICAB, Oriol Rusca i la diputada de la 
Junta de Govern responsable del Servei d’Orientació 
i Ocupació Professional (SOOP), Carme Adell, 
van visitar els dos espais firals i tots els estands 
participants a la Fira.

El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol 
Rusca, va inaugurar la Fira de l’Ocupació i va destacar 
que “amb la 2a edició de la Fira aquesta Corporació 
ofereix de nou una iniciativa per ajudar les persones 
que busquen incorporar-se al món laboral i dona noves 
oportunitats als advocats i advocades, especialment 
a aquells que arran de la crisi econòmica han de 
“reinventar” el seu futur”.

Mentre que la diputada Carme Adell va destacar 
que “enguany la Fira de l’Ocupació ha augmentat el 
nombre de despatxos participants, i als quals s’ha 
de sumar l’assistència d’empreses “headhunters”. 
També, va afirmar: “amb la celebració d’aquesta 
segona edició s’han ampliat també els tallers sobre 
habilitats professionals de l’àmbit jurídic i també s’han 
donat a conèixer experiències d’emprenedoria per tal 
de consolidar la Fira de l’Ocupació com un espai de 
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referència per als professionals que cerquen o volen 
canviar de feina i per a les empreses que busquen 
candidats de perfil jurídic”. 
 

QUÈ HAN POGUT FER ELS ASSISTENTS  
A LA FIRA DE L’OCUPACIÓ? 
En el marc de la Fira de l’Ocupació, els candidats i candi-
dates es van entrevistar amb els responsables de selec-
ció de despatxos professionals o altres entitats. A més, 
van poder lliurar el seu currículum i presentar-lo a les 
ofertes de treball que més s’adequaven a les seves ex-
pectatives. També, van conèixer com funciona el Servei 
d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP), així com 
rebre assessorament personalitzat tant per elaborar els 
currículums i enfocar una entrevista,  aprendre com es 
pot accedir a la plataforma d’ofertes laborals de la Borsa 
de Treball del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així 
com des de l’espai d’emprenedoria, conèixer els serveis 
i accions que posem a la seva disposició. 
 

TALLERS
La Fira de l’Ocupació també va servir per ensenyar habi-
litats que faciliten als professionals posar en marxa el 
seu negoci i/o consolidar-lo o bé promocionar-se profes-
sionalment. 

Això es va fer a través de tallers sobre “L’exercici de 
l’advocacia mitjançant una societat professional”, de 
LinkedIn – “per potenciar la teva marca personal” i 
“per descobrir les pàgines d’empresa de LinkedIn per 
donar a conèixer el teu negoci, la teva marca i els teus 
productes”, de “busques feina o vols emprendre? Vine 
a conèixer els nostres serveis”, finalment, destacar els 
tallers sobre tendències innovadores en el sector jurídic 

amb temes:  “Com relacionar-se amb els clients a través 
de les APP i plataformes digitals”,com “Cooperar per 
transformar el dret i la professió” i “Estratègies innova-
dores en serveis jurídics preventius i noves formes de 
pagament dels clients”. 

DESPATXOS I EMPRESES PARTICIPANTS
Els despatxos professionals participants en la 2a Fira de 
l’Ocupació van poder entrevistar a candidats i candidates 
per a les seves vacants.

Enguany van estar presents a la Fira: Baker & 
Mckenzie Barcelona, Bufet Llinàs, Caixabank, 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Dass Abogados & 
Rechtsanwälte, Deloitte, Garrigues, Grant Thornton 
Asesores, Hays Recruiting Experts Worldwide, 
Iterlegis, Manubens Abogados, Match Headhunting, 
Monereo Meyer Marinel·lo, Nationale-Nederlanden, 
Net Craman Abogados, Perez Llorca, Peritos Judiciales 
Barcelona, Ramon Y Cajal Abogados, Randstad, Roca 
Junyent, Rousaud Costas Duran I Uria Menéndez.

 
ESTAND DE L’ICAB
A més dels estands dels despatxos i dels patroci-
nadors, a la Fira de l’Advocacia hi havia un estand 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per donar a 
conèixer l’oferta formativa, especialment el Postgrau 
de Pràctica Jurídica (EPJ) i la propera edició de Màsters 
ICAB, que s’impartiran a partir de setembre –octubre 
2017. En aquest estand, els estudiants dels darrers cur-
sos de Dret van poder associar-se a l’ICAB amb unes 
condicions preferents (associació gratuïta durant el 
primer any i l’obsequi d’un exemplar del nou Codi Civil 
de Catalunya editat per Tirant Lo Blanch).
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APRÈN IDIOMES 
A L’ICAB   
 
Un any més, l’ICAB realitzarà un ampli ventall de cur-
sos d’idiomes intensius de 20h. al juliol. Aquesta 
oferta formativa s’ha actualitzat i millorat per tal de 
respondre a les necessitats dels col·legiats i col·le-
giades. A continuació us expliquem les novetats 
d’enguany:  

BUSINESS ENGLISH – Supera’t! 
Aprendre anglès per comunicar-se correctament amb 
clients i proveïdors internacionals, enfocat al tracte co-
mercial amb clients estrangers. 

ANGLÈS PER A SECRETARIAT – Perfecciona’t!
Anglès per secretaris/àries que exerceixen funcions ad-
ministratives que troben dificultat de comunicació amb 
els seus clients en l’ús de l’anglès en el seu entorn 
professional.  

ENGLISH PREPARATION COURSE  
FOR JOB INTERVIEWS – Prepara’t! 
En aquest curs es posa l’accent en els punts més impor-
tants basats en el currículum, la trajectòria professional 
de l’alumne i la confiança per dur a terme una entrevista 
en anglès. L’alumne finalment realitzarà un simulacre in-
dividual d’una entrevista de treball amb un professional. 

ENGLISH VOCABULARY FOR EMPLOYMENT 
AND COMMERCIAL CONTRACTS – Especialitza’t!
Vocabulari avançat per advocats/des que treballen en 
l’àmbit internacional i que necessiten negociar o esme-
nar contractes laborals. També per perfeccionar l’habilitat 
d’entendre i redactar els contractes comercials.  

CURSOS SPEAKING SKILLS – Regenera’t!  
Donada la bona acceptació que van tenir aquests 
cursos en la darrera edició, repetim aquets cursos 
encaminats a millorar la competència lingüística i 
l’aprenentatge de totes les destreses a través de la 
comunicació. Enguany els “Speaking Kills” que es 

faran són “English Intermediate Speaking Skills” i 
English Advanced Speaking Skills i dos cursos nous: 
“Legal Skills (NEW) i Français Intermédiaire Talents 
d’orateur (NOUVEAUTÉ). 

ELS CLÀSSICS: INTENSIUS INICIALS 
A aquesta oferta li hem de sumar els clàssics inten-
sius d’estiu, en les quals s’introdueix als alumnes 
en el coneixement d’una nova llengua incidint en les 
situacions comunicatives quotidianes. Cursos Inicials 
Nivells A1: anglès, francès, rus, italià, alemany i  
portuguès.  

PROMOCIÓ PER AL JULIOL  
Les 50 primeres inscripcions seran obsequiades amb 
una completa guia personalitzada en format PDF que 
inclou una selecció de més de 60 destinacions mun-
dials, com ara: Sidney, San Francisco, Tokio, Lió, Lon-
dres... Per tal de poder accedir a aquest obsequi es 
necessari l’enviament d’un mail adjuntant el compro-
vant de pagament a l’adreça: abernat@icab.cat

Les inscripcions als cursos es poden fer a través de 
www.icab.cat  Menja’t el món amb els cursos ICAB. 

 
LES OPINIONS ENS AVALEN 

Cristian Zarroca Blanco Irina Monroy Gil-Ortega 

Ainhoa Domínguez Peña Daniel Cubero Díaz
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Cristian Zarroca Blanco  
Aquest és el meu segon any com alumne d’anglès 
general a l’ICAB i ho recomano a tots el companys 
interessats en millorar el seu anglès, tant pel nivell 
dels professors, el seu tracte amb els alumnes i la 
seva professionalitat, així com també per la varietat 
d’horaris. En el meu cas, l’opció que he escollit ha 
estat la dels migdies, de 14h a 16h, per tal de poder 
compatibilitzar-ho amb la feina. 
 
Irina Monroy Gil-Ortega  
Vaig estudiar anglès i vull destacar el magnífic pro-
fessor, que les formacions són molt dinàmiques i es 
crea un bon equip de companys. He adquirit i millorat 
els meus coneixements i he guanyat confiança a l’ho-
ra d’utilitzar l’anglès en l’àmbit laboral i personal. 

Ainhoa Domínguez Peña   
Estudiar idiomes a l’ICAB no només et permetrà 
aprendre un nou idioma amb professors nadius, sinó 
que coneixeràs altres companys de professió. Jo vaig 
inscriurem a francès.   
 
Daniel Cubero Díaz  
Vull manifestar la meva satisfacció pel curs d’anglès 
jurídic que imparteix l’ICAB. Vaig inscriure’m inicial-
ment només al primer mòdul però després de l’expe-
riència he decidit realitzar el curs sencer. En primer 
lloc m’agradaria destacar la vàlua del professor. 

Valoro molt positivament que sigui una persona na-
tiva de Gran Bretanya i que tingui estudis en Dret. 
Això fa que un s’acostumi a escoltar l’anglès autèntic 
i ajudar a entendre millor els diferents conceptes que 
s’expliquen a classe. En segon lloc, trobo encer-
tada la metodologia del curs estructurada en dife-
rents branques del Dret (civil, penal, laboral…), això 
permet tenir una visió general molt interessant del 
Common Law. 

Per últim, vull destacar que sempre és interessant 
aprofundir en els coneixements acompanyat d’altres 
advocats/des (els alumnes) que aporten els seus co-
neixements específics en funció de la matèria que es 
tracta a classe.

 
CURSOS GENERALS 
Properament us informarem de les novetats del 
cursos d’idiomes anuals (generals i jurídics) que 
s’inicien al setembre-octubre de 2017.  

MEL I CARAMELS, 
PROJECTES SOLIDARIS 
DE L’ICAB
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona col·labora un 
any més amb la Fundació ‘Cáncer y vida’  -(http://www.
canceryvida.es)  entitat que treballa en l’assessora-
ment psicològic a malalts oncològics i els seus familiars 
i en l’impuls de campanyes de prevenció i d’orientació 
mèdica- mitjançant la compra solidària de 250 quilos de 
caramels ‘softfruit’. Aquest es reparteixen a través dels 
dispensadors que hi ha repartits per diferents espais de 
la seu col·legial. 

Igualment, la Fundació Degà Ignasi de Gispert (de la 
qual l’ICAB és un dels seus tres patrons) ha encetat 
una nova campanya per donar a conèixer la Funda-
ció i la seva labor, així com per recaptar fons.

En aquesta nova campanya es posa a la venda tres 
diferents tipus de mel (Mel de Flor del taronger, mel 
d’eucaliptus i mel d’espígol) amb les seves diferents 
característiques en funció de les necessitats.

A la pàgina web de la Fundació: www.fdignasidegis-
pert.cat s’han publicat les utilitats que pot tenir, així 
com algunes receptes per donar-vos idees. Els pots de 
mel tenen un preu de 8 euros. Reserveu-la!

Aquestes accions responen a les tasques de Responsa-
bilitat Social Corporativa (RSC) que el Col·legi, sensible 
a preocupacions socials, realitza pel seu ideari i com-
promís amb la humanitat. I és que la RSC a l’ICAB va 
més enllà d’una etiqueta o d’un segell que s’enganxa. 
És per a la Corporació un compromís, una causa ètica.
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MÉS DE 800 PERSONES 
CELEBREN EL SANT 
JORDI A L’ICAB
 
El Col·legi va celebrar el Sant Jordi el 21 d’abril. Ho va 
fer realitzant, de 10 a 18h, a l’avantsala de la Biblioteca 
una Fira del Llibres amb la participació de les principals 
editorials jurídiques: Economist&Jurist, Lefebvre-El 
Derecho, Iustel,Sepin,Thomson Reuters,  Tirant lo blan-
ch,Vlex i Wolters Kluver. Aquestes van regalar més de 
3.500 llibres, més de 500 ebooks, unes 300 revistes i 
més d’un miler de material de papereria (llapis, llibretes 
i galindaines dolces)  a unes 800 persones col·legiades, 
associades i alumnes de Formació ICAB.
 
Per la seva part el Col·legi va repartir unes 600 roses, 
adquirides a la Fundació “Soñar despierto”, que 
treballa per integrar infants i joves de centres d’acollida 
i residencials, procedents de famílies desestructura-
des, a través d’un projecte socioeducatiu. Una acció de 
responsabilitat social corporativa que el Col·legi realitza 
per la seva funció de compromís amb la societat.

En l’estand de l’ICAB es va vendre l’obra que recopila 
els millors contes de la XVIII edició del Concurs “Contes 
d’Advocats” i marxandatge de la Biblioteca, com són els 
cartells del gran atles Blaviana (s. XVII), que es custodia 
a l’ICAB,  punts de llibre bibliòfils i sota demanda, ex-li-
bris amb la inicial escollida entre les caplletres ornamen-
tades que hi ha en el fons antic de la Biblioteca.   

A més, la Biblioteca va fer visites guiades per als 
col·legiats/des a les 12 i 13 hores per tal de donar a 
conèixer les millores realitzades després de les obres 
de remodelació del Palauet Casades i alhora conèixer 
els seu “interiors”, ja que amaguen sales antigues 
plenes de llum i colors que no estan obertes habitual-
ment al públic. 

El 24 d’abril va ser el dia en què es va lliurar els premis 
dels dos concursos organitzats per l’ICAB: el concurs 
de Contes d’Advocats i el de redacció infantil. El primer 
va quedar desert i es va atorgar el segon a Anna Be-
renguer, per l’obra “Destins entrellaçats” i el tercer per 
Adrià Planàs, per l’obra “Eximente de Luna”. 

Els guanyadors de la redacció infantil van ser Anna Mar-
tin Tornero (1r premi), Carla Ruiz Ureña (2n premi) i Edu 
Córdoba Cornudella (3r premi).
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MEDIACIONS PER 
VIDEOCONFERÈNCIA, 
GRÀCIES AL CEMICAB 
 
Prop de 200 advocats i advocades van participar en el 
II Congrés de Mediació de l’Advocacia de Barcelona 
celebrat els dies 23 i 24 de març, que va ser inaugu-
rat per la vicedegana del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, Rosa Ma. Barberà, pel president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María 
Barrientos, per la diputada de la Junta de Govern res-
ponsable del CEMICAB, Mercè Claramunt, i el director 
General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat 
de Catalunya, Xavier Bernadí. 

En el marc de la primera jornada del Congrés es va 
presentar la plataforma de mediació on-line, una eina 

que ja és operativa i que permet als advocats me-
diadors del CEMICAB dur a terme mediacions per 
videoconferència entre totes les parts en un entorn 
segur. Gràcies a aquesta eina es facilita que les parts 
no s’hagin de desplaçar per dur a terme les sessions 
de mediació. 

En relació a la segona edició del Congrés de Media-
ció de l’Advocacia, Claramunt va explicar que l’objec-
tiu d’aquest Congrés és potenciar entre l’advocacia el 
coneixement de la mediació com a mètode de resolució 
de conflictes especialment en àmbits on no existeix una 
llei específica en mediació, ja que això no obsta perquè 
en aquesta branca es pugui dur a terme la mediació amb 
les mateixes premisses i  garanties. Per aquest motiu es 
va donar a conèixer, per exemple, l’ús de la justícia res-
taurativa a l’àmbit penal i de menors i es va exposar “el 
projecte de mediació en els supòsits d’ocupació il·legal i 
risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona”.

Claramunt també va destacar que  “la mediació és 
una sortida professional més per a l’advocacia, un 
instrument que pot ajudar a trobar solucions a les 
problemàtiques dels seus clients i en aquest sentit 
va destacar que la mediació és una eina privilegiada 
per resoldre conflictes amb importants avantatges 
per a la ciutadania”. 

Per això va explicar que s’està treballant des del CE-
MICAB per modificar la creença encara estesa que 
la mediació és un mètode de resolució de conflictes 
amb menys transcendència jurídica que un procés 
judicial ja que sovint s’obtenen millors i mes perdura-
bles solucions per a les parts. 

La segona jornada va servir per donar a conèixer 
la mediació de conflictes en les relacions intra-fa-
miliars” i “les diferents mirades sobre mediació 
intrajudicial”. També es van celebrar unes sessions 
o “càpsules de 15 minuts de durada” per donar a 
conèixer “la valoració dels resultats de Mediació a 
l’àmbit laboral a Barcelona”; entre altres temes. Ad-
vocats/des mediadors participants del congrés també 
van tenir l’oportunitat de compartir experiències de 
mediació amb els assistents. 

La cloenda del II Congrés de Mediació de l’Advocacia 
va anar a càrrec de Jordi Casajoana, president de la 
Comissió d’Advocats i Advocades mediadors/es i de 
Mercè Claramunt, diputada de la Junta de Govern de 
l’ICAB responsable de mediació.



Món Jurídic · #311 · Abril/Maig 201724 El Col·legi es mou 

IMPULSEM EL 
CATALÀ A LA 
JUSTÍCIA!  
 
Els advocats i advocades del Torn d’Ofici que presenteu 
determinats escrits en català rebreu un complement 
de 14 euros addicional per actuació realitzada, arran de 
l’acord  entre el Departament de Justícia i el Consell 
de l’Advocacia Catalana per fomentar l’ús del català en 
l’Administració de Justícia i que estableix la posada en 
marxa d’una prova pilot.

Per poder optar a aquest complement els advocats i 
advocades de Torn d’Ofici haureu d’inscriure-us al pro-
grama “Adhesió voluntària al Pla Pilot de foment de l’ús 
del català a la Justícia” enviant un correu electrònic a 
l’adreça serveilinguistic@cicac.cat  i indicant: nom, cog-
noms, Col·legi al qual es pertany i número de col·legiat/
da. El termini d’inscripció i participació serà obert durant 
tota la vigència de la prova pilot (inicialment, un any, fins 
al 28 de desembre de 2017) i els advocats i advocades 
es podran donar d’alta o baixa quan ho considerin, prèvia 
comunicació al mateix correu electrònic.

Aquesta adscripció voluntària  implicarà per a l’advocat o 
advocada  el compromís d’informar als seus clients sobre 
els seus drets lingüístics  en el procediment judicial i por-
tar a terme les actuacions necessàries perquè es respecti 
l’opció lingüística triada pel ciutadà, portant a terme les 
actuacions que corresponguin a cada cas per permetre 
l’ús normalitzat del català quan així es demani pel client.

CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ  
DEL COMPLEMENT 
Només es poden complementar les actuacions escrites 
previstes en l’Annex del Conveni de foment de l’ús del 
català quan aquestes hagin estat compensades d’acord 
amb els mòduls, criteris i normativa aplicable en matèria 
d’assistència jurídica gratuïta. En aquest sentit, el com-
plement per al foment de l’ús del català merita quan 
també ho fa el mòdul de compensació de l’assistència 
jurídica gratuïta. En cap cas es pot aplicar el comple-
ment per al foment de l’ús del català a una actuació no 
compensada en el marc de l’assistència jurídica gratuï-
ta. Només es pot percebre un únic complement per al 
foment de l’ús del català per cada mòdul de compensa-

ció meritat en el marc de l’assistència jurídica gratuïta. 
Per tant, no es pot justificar més d’una actuació per a la 
percepció d’aquest complement pel mateix mòdul de 
compensació d’assistència jurídica gratuïta.  

FUNCIONAMENT
Els escrits en català s’hauran de presentar al Col·legi, 
juntament amb la justificació de l’actuació d’ofici. Les 
quantitats addicional es rebran trimestralment en funció 
del nombre d’actuacions realitzades en català durant el 
període. 

QUINS ESCRITS IMPLICARAN LA PERCEPCIÓ 
DE LA QUANTIA ADDICIONAL?
Mòdul 1- Fase d’instrucció de procediment penal ge-
neral, jurat i sumari: es complementen únicament els 
escrits d’acusació, querella i defensa. 

Mòdul 2.- Fase d’instrucció del procediment penal abreu-
jat: es complementen únicament els escrits d’acusació, 
querella i defensa. 

Mòdul 3.- Intervenció en diligències d’instrucció que 
acaben en arxiu: 

Es complementa: l’escrit fonamentat sol·licitant el so-
breseïment i/o arxiu i el recurs de reforma contra sobre-
seïment provisional demanant sobreseïment lliure. 

Mòdul 4.- Apel·lació sentències penals: recurs o oposició. 

Mòdul 5.- Recurs de reforma contra interlocutòria de 
presó o d’internament quan no generi recurs d’apel·la-
ció: recurs. 

Mòdul 6.- Menors fins a obertura d’audiència: mateix 
criteri que per adults. 

Mòdul 7.- Menors, peça de responsabilitat civil: escrits 
de demanda de la responsabilitat civil o de contestació 
de la demanda quan es dirimeix mitjançant un incident 
separat. Si es resol en el procediment principal, no me-
rita mòdul. 

Mòdul 8.- Intervenció en diligències de menors que aca-
ben en arxiu: mateixos criteris que per adults. 

Mòdul 9.- Expedient de vigilància penitenciària: recurs 
efectuat pel lletrat. 
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Mòdul 10.- Judici declaratiu ordinari: demanda o contes-
tació de la demanda. 

Mòdul 11.- Judici declaratiu verbal: escrit de demanda o 
d’oposició. 

Mòdul 12.- Resta processos especials: s’haurà d’acredi-
tar mitjançant la presentació del primer escrit fonamen-
tat del lletrat compareixent al procediment judicial. 

Mòdul 13.- Procediment monitori: escrit d’oposició.

Mòdul 14.- Judici declaratiu ordinari posterior a monitori: 
demanda que genera l’inici del judici ordinari. 

Mòdul 15.- Judici declaratiu verbal posterior a monitori: de-
manda o escrit que genera l’inici del judici declaratiu verbal. 

Mòdul 16.- Execució forçosa de títols exclosa la resolució 
judicial: escrit d’execució o d’oposició. 

Mòduls 17 i 18.- Procés matrimonial o parella de fet –conten-
ciós o mutu acord-: demanda o contestació de la demanda. 

Mòdul 19- Apel·lació civil: Es complementa el recurs 
d’apel·lació o escrit d’oposició. 

Mòdul 20.- Procediment abreujat i d’estrangeria: deman-
da o contestació de la demanda. 

Mòdul 21.- Recurs ordinari contenciós administratiu: de-
manda (recurs) o contestació. 

Mòdul 22.- Apel·lació contenciosa administrativa: recurs 
d’apel·lació o escrit d’oposició. 

Mòdul 23.- Procediments laborals: demanda o contesta-
ció de la demanda. 

Mòdul 24.- Recurs de suplicació/impugnació: escrit de 
recurs o d’impugnació. 

Mòdul 25.- Recurs de cassació/impugnació davant TSJC: 
escrits de recurs, impugnació o d’oposició. 

Mòdul 26- Mesures cautelars/preliminars/provisionals: 
és aplicable a totes les jurisdiccions. En aquest sentit, 
en l’Acord de col·laboració d’assistència jurídica gratuïta 
s’ubica en l’apartat “Normes generals”. Es complementa 
amb la presentació de l’escrit de petició de les mesures.
Dóna corda al català jurídic!

ASSESSOREM BADALONA SOBRE 
CLÀUSULES ABUSIVES 

El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol 
Rusca, i l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, van 
signar el 13 de març un conveni de col·laboració arran del 
qual s’ha creat a Badalona un punt d’Orientació Jurídi-
ca en matèria de clàusules abusives dirigit als habitants 
d’aquest municipi. L’objectiu d’aquest servei és donar un 
primer consell orientador, gratuït i no directiu, relatiu als 
aspectes jurídics que puguin derivar-se de l’existència de 
clàusules abusives, i en especial de clàusules sòl, en els 
contractes de préstecs hipotecaris, així com informar dels 
tràmits previs de solució negociada per tal d’evitar el con-
flicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió. 

L’assessorament el presten lletrats del Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona amb acreditada experiència en l’àmbit 
de l’assistència jurídica gratuïta i especialment en dret 
civil i hipotecari. Aquests facilitaran també informació res-
pecte del dret a l’assistència jurídica, d’acord amb el que 
estableix la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta i el 
Decret 252/1996, de 5 de juliol.

Està previst que el punt d’informació estigui obert fins 
al proper 15 de juliol. Amb la posada en marxa d’aquest 
Punt d’Orientació Jurídica, tant l’ICAB com l’Ajuntament 
de Badalona volen donar resposta a l’augment de les peti-
cions dels ciutadans i ciutadanes de Badalona d’orientació 
jurídica en relació a la possible existència de les clàusules 
abusives als seus contractes de préstec hipotecari, in-
quietud motivada arran del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 
de gener, de mesures urgents de protecció de consumi-
dors en matèria de clàusules sòl, que preveu un mecanis-
me de resolució extrajudicial mitjançant petició del deutor 
a l’entitat financera de la devolució de les quanties abona-
des en aplicació de la clàusula declarada nul·la.  
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CAMPANYA “QUÈ  
POT FER EL TEU 
ADVOCAT PER TU?”
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer la feina de l’advoca-
cia a la ciutadania així com de promoure la consulta a 
aquests professionals, l’ICAB està realitzant en diferents 
mitjans de comunicació escrita la campanya “ Què pot 
fer el teu advocat per tu?”. Al mes d’abril i  i coincidint 
amb l’inici de la campanya de la Renda la imatge gràfica 
va tenir com a protagonistes als advocats/des especialit-
zats en Dret Fiscal. Aquest mes de maig, la imatge gràfi-
ca té com a protagonista l’advocacia emprenedora.

Si voleu el cartell de la campanya el podeu recollir al de-
partament de comunicació de l’ICAB, (5a planta) o bé de-
manar-lo en la seva versió en PDF a marqueting@icab.cat

Feu servir la vostra veu a les xarxes socials. Podeu  
comentar i/o difondre la campanya amb l’etiqueta  
#advocaciabarcelona

II CONGRÉS DE L’ADVOCACIA, 
CITA IMPRESCINDIBLE PER 
FORMAR-SE  
Els dies 22 i 23 de juny es realitzarà a l’ICAB la sego-
na edició del Congrés de l’Advocacia de Barcelona. Es 
tracta d’una cita imprescindible per a l’advocacia, ja que 
a través de les múltiples conferències que es realitza-
ran de forma simultània us podreu posar al dia de forma 
totalment gratuïta sobre els canvis legislatius i qüestions 
més candents del moment. Per a més informació, con-
sulta www.icab.cat

PARTICIPA AL 
CONGRÉS DE LES 
PROFESSIONS
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, com a membre de 
la Intercol·legial, organitzarà algunes de les més de les més 
de 100 activitats que s’engloben dins el Congrés de les 
professions, que es desenvoluparà entre el 31 de maig i el 
27 de juny. Aquest Congrés compta amb tres grans blocs. 

El primer es realitzarà el 31 de maig i serà l’acte inaugu-
ral del Congrés  i la Jornada Congressual que tractarà 
temàtiques transversals (economia del segle XXI, les 
professions des d’un prisma Europeu, Smart Cities, 
Internet of Things, Gestió de comunicació i treball en 
xarxa). Paral·lelament a la jornada, els membres dels 
Col·legis podran participar en les dinàmiques de networ-
king de la Intercol·legial. 

El segon bloc són les jornades i tallers que organit-
zen els diferents Col·legis professionals de Catalunya, 
amb temàtiques pròpies i sectorials. Dins aquest bloc, 
cal destacar les conferències sobre temes d’actualitat 
jurídica que impartirà l’ICAB en el marc del Congrés de 
l’Advocacia, que tindran lloc els dies 22 i 23 de juny. 

El tercer bloc consisteix en una jornada de cloenda, que 
es realitzarà el 27 de juny, on es presentaran les conclu-
sions generals. La informació del congrés la trobareu a: 
https://www.congresdelesprofessions.cat/ 

www.icab.cat

Què pot 
fer la teva 
advocada
per tu?

#advocaciabarcelona

Vols fer realitat el teu projecte 
professional? Tens una idea de 
negoci? L’advocacia barcelonina 
la formem advocades i advocats
que t’ajudarem a través de 
l’assessorament professional. 

Si ets emprenedora,
confia en nosaltres i
tira pel Dret.

visita’ns a:

31 de maig
i 1 de juny
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ASSESSOR 
PERSONAL,  
EL TEU GUIA 
DINS L’ICAB
 
L’ICAB continua avançat en el desenvolupament de la 
prova pilot de l’assessor personal. Es tracta d’una inicia-
tiva –que es va posar en marxa l’octubre de 2016- i que 
consisteix en designar un dels nostres col·laboradors del 
Servei d’Atenció Col·legial com a persona de contacte 
i referència a l’ICAB.  L’objectiu és facilitar una atenció 
personal, integral i propera amb el col·legiat/da en tot 
allò que necessiti de l’ICAB. 

L’Assessor Personal ICAB coneix tot el funcionament 
del Col·legi i pot resoldre al col·legiat/da qualsevol con-
sulta, tràmit, informació o servei col·legial que demani, 
tot des d’un únic punt i per part d’una única persona de 
referència.  Per això l’assessor personal serà el vostre 
“guia” dins el Col·legi. La prova pilot està dirigida als 
col·legiats i col·legiades visitats en el marc de la cam-
panya de visites als despatxos professionals, que es va 
iniciar el 2015. 

“ESPAI DE REFLEXIÓ”
El president de la Fundació Sant Raimon de Penyafort  
i degà  de l’ICAB, Oriol Rusca, va inaugurar l’“espai  
de reflexió”, el 16 de març, amb la conferència  
“La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets  
de l’Infant, avui”.  

La conferència va anar a càrrec de Jorge Cardona 
Llorens, catedràtic de dret internacional públic de la 
Universitat de València i únic espanyol que és membre 
del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides. 
La conferència, celebrada a la seu de la Fundació, que 
és també la seu de l’ICAB, va ser  presentada per la 
diputada de la Junta de Govern Carme Adell i modera-
da pel patró de la Fundació Sant Raimon de Penyafort, 
Xavier Puigdollers.

RJC, NOU LLIBRE 
SOBRE PROVA CIVIL
 

El proper 6 de juny, a 
les 18 hores, tindrà lloc 
al Pati de Columnes 
del Col·legi la presenta-
ció del nou llibre de la 
Col·lecció Revista Jurí-
dica de Catalunya amb 
el títol “La prueba civil: 
aspectos problemáti-
cos”, on es publiquen 
els estudis presentats 
a la Jornada RJC sobre 
prova civil que, amb 

rotund èxit de ponents i participants, es va celebrar a 
l’ICAB el 24 i 25 de novembre de 2016, amb la valuosa 
col·laboració de la Fundació Manuel Serra Domínguez i 
de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori.

El dret probatori planteja en l’actualitat un gran número 
de problemes complexos als quals aquest llibre ofereix 
solucions per part de destacats especialistes de l’advo-
cacia, la judicatura i del món acadèmic.Entre molts altres 
temes, el llibre analitza qüestions com el valor probatori 
dels documents creuats entre advocats amb caràcter 
previ a la interposició de la demanda; els indicis com 
a mètode d’enjudiciament probatori, la prova del lucre 
cessant; els problemes pràctics de la prova pericial en 
els judicials ordinari i verbal; la prova de la responsabilitat 
dels administradors socials, en els processos de família, 
els d’accidents de circulació i en l’arbitratge; la flexibilit-
zació de la càrrega de la prova; o la repercussió de les 
noves tecnologies al dret probatori. 

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: Aldo d’Ambrosio Gomariz, Maria Cris-
tina Chueca Josa, Manuel Expósito Taberner, Ana Fernán-
dez Morales, Joan García Grau, Gregorio Juncos Miralles, 
Caterina Márquez García, Esther Mayans Peruga, Modest 
Penetró Mur, Josep M. Serdà Puig, Luis Terradas Soler.



DES DE LA JUNTA

MÉS PRESÈNCIA, 
PROXIMITAT  
I PRESTIGI  
PER A L’ICAB
 
Durant l’Assemblea General Ordinària celebrada el 27 
d’abril de 2017, al Saló d’Actes del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona, es va aprovar per 214 vots a favor i 
46 en contra la gestió anual de la Junta de Govern, la 
memòria del Col·legi, els estats financers i la liquidació 
del pressupost corresponents a l’exercici 2016.

Oriol Rusca va iniciar el seu parlament afirmant que 
ha estat un honor i orgull poder ser des de mitjans 
de 2013 el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona i formar part de la Junta de Govern juntament 
amb uns companys molt implicats, als quals ha agraït 
la seva dedicació. 

El degà del Col·legi va explicar l’evolució del projecte 
iniciat el 2013, ara fa 4 anys, que representa una evolu-
ció encaminada a aconseguir més presència, proxi-
mitat i prestigi per a la Corporació i que les accions 
realitzades en aquest periode permeten afirmar que 
s’han aconseguit els objectius.

Per assolir aquests objectius s’han promogut trobades 
amb institucions catalanes, espanyoles i internacio-
nals, també s’ha donat a conèixer la veu de l’advoca-
cia sobre els canvis legislatius i per defensar els drets 
i llibertats que afecten la ciutadania.

El degà va explicar que la consolidació del projecte 
es va assolir al 2016, amb l’ampliació dels serveis 
útils per a l’exercici professional, com per exemple, la 
publicació de la Guia professional pel compliment de 
les obligacions en matèria de consum, l’obertura del 
SERVICONSUM -oficina d’Atenció als consumidors 
de serveis jurídics- i l’APP de textos jurídics. També al 
2016 i com a exercici de transparència es va publicar 
a www.icab.cat i a la revista Món Jurídic informació 
sobre les Funcions Públiques (Deontologia, Honoraris, 
Torn d’Ofici, Estrangeria i Registres) i en aquesta ma-
teixa línia es publiquen al web col·legial els acords de 
la Junta de Govern. Amb la finalitat d’apropar l’ICAB 
als col·legiats es va posar en marxa  -fase prova pilot- 
la figura de l’assessor personal (a través de la qual es 
pretén que hi hagi un sol interlocutor per a cadascun 
dels col·legiats) i es van reiniciar les visites als despa-
txos d’advocats.

En l’àmbit de les infraestructures, es va destacar, d’una 
banda, la compra del 50% de IURISEGUR, fet que va 
comportar que aquest servei es començés a prestar 
cent per cent des de les instal·lacions de l’ICAB i que 
s’ampliés l’oferta d’assegurances i serveis a les per-
sones col·legiades. De l’altra, la posada en marxa de 
les obres del Palauet Casades que van servir per posar 
al dia aquest edifici en matèria contra incendis, però 
també per millorar la climatització dels diferents espais, 
incloent la Biblioteca de l’ICAB, que han suposat una 
millora de serveis destinats als col·legiats. 

És també el 2016 l’any en què es va reforçar la respon-
sabilitat social corporativa, amb la constitució dels volun-
taris ICAB que canalitzen la seva funció principalment 
donant suport a la Fundació Degà Ignasi de Gispert. 
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La Corporació també va realitzar una campanya en 
defensa dels drets dels refugiats i es va iniciar el cicle 
de conferències “Dret per a no juristes”, per apropar el 
món del dret als ciutadans.  

Finalitzat aquest balanç, el degà va cedir la paraula al 
tresorer, Josep Capdevila, qui va facilitar les dades rela-
tives a la liquidació pressupostària. 

 
Capdevila va explicar que els ingressos i despeses de 
l’any 2016 van seguir la mateixa tendència que en els 
anys anteriors (període mitjans 2013-2015): prudència 
alhora de fer el pressupost i contenció en la despesa. 

En relació a la despesa el 72% va correspondre a les 
partides següents: personal (que representava el 40% 
de la totalitat de les despeses de l’ICAB i que és el 
mateix percentatge que en anys anteriors), les despe-
ses d’estructura, la pòlissa de responsabilitat civil, les 
aportacions a les institucions (les principals responen a 
les quotes que s’han d’abonar al Consejo General de la 
Abogacía Española i al Consell de l’Advocacia Catalana) 
i les col·laboracions professionals.   

En relació al 92% dels ingressos aquests van prove-
nir en un 60% de les quotes col·legials, i la resta van 
correspondre a: la pòlissa de Responsabilitat Civil, la 
inscripció als cursos i jornades, les subvencions de la 
Generalitat (Torn i SOJ), altres subvencions i patrocina-
dors i la venda de publicacions. 

Capdevila també va donar a conèixer l’evolució del 
cens col·legial, remarcant que al  2016 la xifra era 
de 24.184 col·legiats/des.

En relació a les Funcions públiques es va destacar 
que al 2016 hi havia hagut 51.096 consultes al Ser-
vei d’Orientació Jurídica, 3.211 accions registrades 
al SAIER, i es va explicar l’augment registrat al 2016 
en les designes i telefonemes respecte l’any ante-
rior: de 43.022 (2015) a 47.336 (2016) i de 45.627 
designes (2015) a les 50.594 (2016). Actuacions que 
no haurien estat possible sense els 3.500 advocats/
des adscrits al Torn d’Ofici.

Des d’un punt de vista econòmic aquest serveis 
van suposar més de dos milions d’euros majoritària-
ment en personal, que és més del 30% de la tota-
litat del personal de l’ICAB i que ha estat finançat 
per subvencions públiques. 

En quant a la formació, Capdevila va assenyalar  
que hi ha hagut més de 21.000 inscripcions a activi-
tats de formació i que havien augmentat les hores 
de formació, passant de 4.000 (2015) a més de 
6.000 (2016). 

La translació econòmica és que s’havien destinat 
més d’1.800.000 euros a la formació de l’ICAB i que 
malgrat que s’havien tingut ingressos, la formació 
és deficitària econòmicament perquè la formació es 
realitza de forma gratuïta o per sota del cost real. 

També es van comentar, entre d’altres, l’augment 
de les togues lliurades, de 90.428 (2015) a 98.292 
(2016). En relació al nombre de comptes de correu 
electrònic acabats en @icab.cat l’any passat ja es va 
passar la xifra dels 12.300.

Després de les votacions, el defensor de la persona 
col·legiada, Joan Maria Xiol va presentar la memòria 
de la seva actuació tot destacant que tan sols  
va rebre 5  queixes durant el 2016, i algunes de  
les quals no pertanyien al seu àmbit d’actuació,  
per la qual cosa va ressaltar el bon funcionament  
dels departametns col·legials i la bona gestió del 
Col·legi. 

El secretari de la Junta, Rafael Espino, va donar pas 
al torn obert de preguntes entre els col·legiats as-
sistents, i posteriorment es va donar per finalitzada 
l’Assemblea General Ordinària. 

Josep Capdevila, tresorer de l’ICAB, durant la seva intervenció. 



DES DE LA JUNTA

NOUS ÒRGANS 
DE DIRECCIÓ A 
8 COMISSIONS 
DE PERSONES 
COL·LEGIADES
 
La Junta de Govern, reunida en sessió de 18 d’abril de 
2017, de conformitat amb la normativa d’aplicació, va 
acordar desconvocar les eleccions inicialment previs-
tes per a l’11 de maig de 2017 per proveir els càrrecs 
dels òrgans de direcció de les Comissions de perso-
nes col·legiades que seguidament s’indiquen i declarar 
electes les candidatures úniques proclamades integra-
des pels companys i companyes següents:

Nous òrgans de direcció a 8 Comissions de Persones 
Col·legiades 
 

COMISSIÓ D’ARBITRATGE

President 
Cristian Gual Grau

Vicepresident 
Cesar Rivera García

Secretària- tresorera 
Esther Nin Camps

Vocals: Gema Mayol Gómez, Juan Pablo Correa Delcas-
so,Christian Herrera Petrus, Miquel-Josep Griñó Tomàs, 
José Rosell, Lucilla Talamazzi, Nathalie Kühlmann 

COMISSIÓ DE DEFENSA DELS DRETS 
DE LA PERSONA I DEL LLIURE 
EXERCICI DE L’ADVOCACIA
 
President 
Robert Sabata Gripekoven

Vicepresidenta 
Lluïsa Domingo Hernando

Secretri- tresorer 
Rafael Calderon Fochs

Vocals:Jordi Oliveras Badia, August Gil Matamala, Laia 
Serra Perelló, José Javier Ordóñez Echeverría, Eva 
Izquierdo Monzón, Juan Miguel Ortiz Reparaz, Mont-
serrat Campillo Paradell, Maria Dell’Agnolo Echeguren, 
Anna Figueras Saladié, Jordi Crespo Llavador 

COMISSIÓ DE DRETS DE LA GENT GRAN
 
President 
Miquel Puiggalí Torrentó

Vicepresident 
Jordi Muñoz Iranzo

Secretària- tresorera 
Montserrat Milián Sánchez

Vocals:Anna Rovira Cairó, Josep Morera Codina,  
Alejandro Vilá Induráin
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COMISSIÓ DE JUSTÍCIA PENAL 
INTERNACIONAL

President 
Luís del Castillo Aragón

Vicepresidenta 
Erika Torregrossa Acuña

Secretari- tresorer 
Jaume Antich Soler

Vocals: Francisco Javier García Mallol, Antonia Rocha 
González, Samuel Guerrero Campos, Laia Tejada Pinyol, 
Javier Selva Prieto, Jordi Palou Loverdos, Eulàlia Pas-
cual Lagunas, David Querol Sánchez, Sílvia Soler Huete

COMISSIÓ DE DROGUES
 
President 
Francisco Blázquez Martínez

Vicepresidenta 
Susana Ascensión Talón Navarro

Secretari- tresorer 
Carlos García Díaz

Vocals: Eduard Fernández González, Begoña Correde-
ra Cases, Maria Rosa Paíno Lafuente, Yolanda Tenorio 
Fernández, Josep Maria Santacana Carci, Vanessa 
González Fornas, Guadalupe Iglesias Rosado, Pedro 
Caldentey Marí, Maria Lluïsa Roca Utzinger, Carlos 
García Izquierdo

COMISSIÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS 
DRETS DELS ANIMALS

Presidenta 
Magda Oranich Solagran

Vicepresident 
Carles Soliva i Hernández

Secretària- tresorera 
Anna Maria Pibernat Bartés

Vocals: Eva Díaz Cerezo, Gema Mayol Gómez, Ana Mulà 
Arribas, Miquel Puiggalí Torrentó, Josep Maria Santacana 
Carci, Yolanda Valbuena Castillo, Joan Oset Piqué

COMISSIÓ D’ADVOCATS PER A LA 
IGUALTAT DE DRETS DELS NOUS 
MODELS DE FAMÍLIA
 
President 
Ricardo de la Rosa Fernández

Vicepresidenta 
Montse Fernández Garrido

Secretari- tresorer 
Carlos Villagrasa Alcaide

Vocals: Max Arias Blázquez,Avel·lina Rucosa i Escudé, 
Isidoro García Sánchez, Patricia Baños Gracia, Ramón 
Ángel Casanova Burgués, Anna Maria Pibernat Bartés, 
Begoña de Urbiola Alis, Isabel Viola Demestre

COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES
 
Presidenta 
Maria Teresa Blasi Cacho

Vicepresidenta 
Pilar Rebaque Mas

Secretària- tresorera 
Maria Lourdes Torres i Prat

Vocals: Mariona Serdà i Cabré, Marina Roig Altozano, 
Blanca Padrós Amat, Ana Abrain Cariñena, Ana Belén 
Martín Mateo, Gemma Elisenda Sahun Serena, Marina 
Gallés Clarà.  
 
Pel que fa a les eleccions convocades per proveir els 
càrrecs de l’òrgan de direcció de la Comissió d’Advo-
cats de Responsabilitat Civil i Assegurances, la Junta 
de Govern, atès que no havia estat proclamada cap 
candidatura, va acordar, en la mateixa sessió de 18 
d’abril, desconvocar les eleccions previstes per a l’11 
de maig i procedir novament a la convocatòria d’elec-
cions per proveir els esmentats càrrecs.



FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA, 
HONORARIS, TORN D’OFICI, 
ESTRANGERIA I REGISTRES  
 
Us presentem un nou document relacionat amb les 
funcions públiques de l’ICAB, i amb les dades de tan-
cament del primer trimestre del 2017  i criteris que 
poden ser d’interès dels Departaments de Deonto-
logia, Honoraris, Torn d’Ofici, Estrangeria i Registres 
de l’ICAB.

1. REGISTRES COL·LEGIALS 
APUNT DEL TRIMESTRE: 321 ADVOCATS I 
ADVOCADES  DE TORN D’OFICI  DE L’ICAB IN-
SCRITS A LA PROVA PILOT PEL FOMENT DEL 
CATALÀ A L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017
El Departament de Justícia, a l’emparament de la norma-
tiva vigent i contemplada a l’article 6 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya,  segons el qual el català és la llengua 
pròpia i oficial de Catalunya i l’art. 50 del mateix text legal, 
que imposa als poders públics l’obligació de fomentar 
l’ús, la difusió i el coneixement del català i art. 36 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que indi-
ca que el Govern de la Generalitat i els col·legis profes-
sionals han de fomentar l’ús del català en les activitats 
professionals, va formalitzar amb el CICAC un conveni  
amb data 27 de desembre de 2016  que té com a finalitat 
l’establiment d’un programa pilot pel foment del català a 
l’Administració de Justícia, en ser conscients:

• Que l’ús de la llengua catalana a l’àmbit processal és 
minoritari i no guarda relació amb el seu ús social.  

• Que el percentatge  de l’ús de la llengua catalana a 
l’Administració de Justícia es troba en situació de descens 
per desè any consecutiu, de manera que el 2015 va caure 
fins al 8,4%.

• L’existència d’una recomanació del Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa, en relació amb l’aplicació de la 
Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries 
suggerint  que “s’intensifiquin les mesures pràctiques 
destinades a garantir l’adequada presència de les llengües 
cooficials a l’Administració de l’Estat”.

En aquest sentit el conveni preveu la realització d’un pro-
grama específic, amb el caràcter de  prova pilot  d’un any 

de durada (2017),  amb advocats i advocades  adscrits al 
servei de torn d’ofici i justícia gratuïta, que voluntàriament 
poden donar-se d’alta  al programa.

Aquesta adscripció voluntària  implica per a l’advocat o 
advocada  el compromís d’informar als seus clients sobre 
els seus drets lingüístics  en el procediment judicial i por-
tar a terme les actuacions necessàries perquè es respecti 
l’opció lingüística triada pel ciutadà. 

L’actuació de l’advocat comportarà, en cas de fer-se en 
català, com a mesura de foment del seu ús, la percepció 
d’un complement econòmic de 14 euros  per la presenta-
ció de determinats escrits redactats en llengua catalana 
coincidents amb els mòduls establerts en el conveni, 
escrits que hauran de ser presentats al Col·legi, adjuntats 
a la justificació de l’actuació de torn d’ofici.

Per participar en el programa, els advocats i advocades 
de torn d’ofici han d’enviar un correu electrònic a l’adreça 
del CICAC (serveilinguistic@cicac.cat), indicant-hi  el nom, 
cognoms,  Col·legi al que es pertany i número de col·le-
giat i manifestant que es vol l’adhesió voluntària al Pla 
Pilot de foment de l’ús del català.

El termini d’inscripció i participació serà obert durant tota 
la vigència de la prova pilot i els advocats i advocades es 
podran donar d’alta o baixa quan ho considerin, prèvia 
comunicació al mateix correu electrònic.
Disposeu  de més informació al web de l’ICAB- Serveis 
de Torn d’Ofici- Prova pilot per al foment del català a l’Ad-
ministració de Justícia - 2017
 

2. DEONTOLOGIA 
Durant el primer  trimestre del 2017,  l’ICAB ha tramitat  
des del Departament de Deontologia un total de 247 
queixes, l’origen de les que ha estat el següent: 
 

PRIMER TRIMESTRE
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APUNT DEL TRIMESTRE:   
PRINCIPIS BÀSICS DEL DRET DEL CONSUM 
EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE L’ADVOCACIA (I)

L’entrada en funcionament a l’ICAB  d’una nova sistemà-
tica en el tractament de les queixes dels consumidors de 
serveis jurídics, el passat any 2016, donant compliment a 
les especificacions del reial decret 121/2013, de 26 de fe-
brer, de la Generalitat de Catalunya, invita a fer una síntesi 
de la informació de què es disposa, orientada a l’assimi-
lació de les normes bàsiques de Consum, pel que fa res-
pecte a l’activitat professional de l’advocacia.

En aquest sentit, l’ICAB va publicar el 27 d’octubre de 
2016, a la seva pàgina web, àrea restringida pels seus 
col·legiats, una guia bàsica de consum.

En diverses comunicacions, examinarem els conceptes 
principals del tractament de les queixes en matèria de 
consum que recull la legislació que ens afecta d’acord 
amb el que preveu l’article 2 del reial decret que defineix  
les tres categories establertes sota els noms de queixa, 
reclamació i denúncia, que donaran lloc a tres categories 
de possible resolució. En aquest número de Món Jurí-
dic ens centrem en la queixa.

El Decret de la Generalitat defineix el concepte de 
QUEIXA, com a: “Petició de la persona consumidora 
en virtut de la qual vol posar en coneixement  tant de la 
persona física o jurídica que comercialitza bens o presta 
serveis com d’un organisme habilitat uns fets, esdeveni-
ments, o circumstàncies que han afectat el funcionament 
normal de la relació de consum i que, malgrat no ser 
constitutius d’infracció administrativa, poden servir, una 
vegada esmenats, per millorar la qualitat dels béns i ser-
veis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a 
les persones consumidores”.

En funció d’aquesta definició, es plantegen dues qües-
tions, sent la primera si l’ICAB té la condició “d’organisme 
habilitat”, segons les previsions legals, i sent la segona si 
el contingut d’una queixa, presentada davant l’ICAB, ha 
de tenir algun tractament.

A la primera qüestió s’ha de donar una resposta positi-
va, atès que Organisme Habilitat és l’Organisme que té 
consideració d’Administració Pública o que disposa de 
potestats públiques i que té competències en la tramita-
ció de queixes, reclamacions o denúncies en matèria de 
consum. I en especial s’inclouen les Organitzacions de 

Persones Consumidores, en relació als seus associats, i 
els Col·legis Professionals, en relació als seus col·legiats 
(article 2, lletra d) del reial decret).

I la segona qüestió es respon amb l’article 11è del reial 
decret, que obliga  l’Organisme Habilitat, en aquest 
supòsit a l’ICAB, a acusar rebut de la queixa i a infor-
mar al presentant de la tramitació seguida, incloent 
les prevencions de la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades, i, si es tracta d’una queixa, en apli-
cació de la definició legal, l’ICAB n’ha de donar trasllat 
a l’advocat, advocada, o societat professional, objectes 
de la queixa,  per tal que en tingui coneixement i pugui, 
o bé aportar la seva pròpia versió dels fets objecte de 
queixa, o bé valorar-los i, si escau, comunicar les ac-
cions de millora en la prestació de serveis.

En qualsevol dels supòsits que es presentin desprès 
de la primera actuació (trasllat al professional o societat 
professional afectats), l’ICAB tancarà la seva actuació, 
que tindrà la qualificació d’incidència de consum, do-
nant trasllat al queixant, si s’hagués produït, de la res-
posta oferta per l’afectat.

 
3. HONORARIS 
L’ICAB ha tramitat durant el primer trimestre del 2017  
un total de  255 dictàmens en matèria d’honoraris 
professionals.

APUNT DEL TRIMESTRE: PRESCRIPCIÓ DE 
L’ACCIÓ DE RECLAMACIÓ D’HONORARIS  
DIRIGIDA AL PROPI CLIENT 
L’exercici d’accions pel compliment de l’obligació de 
pagar als advocats/es prescriu als tres anys, de con-
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formitat amb allò disposat en els articles 121-21-b) 
del Codi Civil de Catalunya i 1.967.1r del Codi Civil.

L’inici del còmput d’aquesta prescripció triennal serà 
el dia en què van deixar de prestar-se els serveis, 
conforme l’establert en el ressenyat article 1.967 del 
Codi Civil “in fine”. En els supòsits que un advocat/da 
presti a un mateix client una pluralitat de serveis pro-
fessionals, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Su-
prem considera que la prescripció no es computa per 
cada servei professional sinó pel conjunt dels serveis 
fins arribar al final, de manera que el dies “a quo” és 
el dia en què finalitzen els serveis professionals de 
l’advocat/da, considerats globalment, sense que sigui 
necessari que es reclami per separat el pagament de 
cadascun dels assumptes, un cop finalitats, abans de 
la prescripció triennal respecte de cadascun d’ells.

En aquest sentit es pronuncia la sentència del Tribu-
nal Suprem núm. 62/2016  de 12 de febrer de 2016, 
dictada per la Sala 1a en el rec. 422/2014, sent la 
més recent en matèria de prescripció de l’acció de 
reclamació d’honoraris d’advocat. 

I en tractar-se d’un termini de prescripció, es pot 
interrompre segons l’article 121-11 a 121-14 del Codi 
Civil de Catalunya i en els articles 1973 i següents 
del Codi Civil.

La prescripció de l’acció queda interrompuda pel seu 
exercici davant dels Tribunals, per la reclamació extra-
judicial de la pretensió i per qualsevol acte de reco-
neixement del deute pel deutor, afegint-se a més de 
forma expressa en el Codi Civil de Catalunya l’inici de 
procediment arbitral relatiu a la pretensió (article 121-
11.b) i la renúncia a la prescripció en curs per part del 
deutor (121-11.d).

Per tal que la interrupció sigui eficaç és precís que 
procedeixi de la persona titular de la pretensió o 
d’una tercera persona que actuï en defensa d’un 
interès legítim i que tingui capacitat suficient, i que 
s’efectuï contra al subjecte passiu de la pretensió, 
abans de que es consumeixi la prescripció (121-12 
Codi Civil de Catalunya).

A aquests efectes, la sentència de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona núm. 418/2015 de 5 d’octubre de 
2015, dictada per la Secció 1a en el recurs 693/2013, 
es pronuncia en el sentit de considerar que “perquè 
operi la interrupció de la prescripció és necessari que 

la voluntat s’exterioritzi a través d’un mitjà hàbil i de 
forma adequada, que ha de transcendir del propi ti-
tular del dret, de forma que s’identifiqui clarament el 
dret que es pretén conservar, la persona enfront a la 
que es pretengui fer-ho valer i que aquesta voluntat 
conservativa del concret dret arribi a coneixement 
del deutor, ja que és doctrina reiterada que l’eficàcia 
de l’acte que provoca la interrupció exigeix no només 
l’actuació del creditor, sinó que arribi a coneixement 
del deutor la seva realització, i la seva acreditació és 
càrrega de qui ho al·lega” (Fonament de Dret Quart 
III.- b).

I afegeix que per al cas que no arribi a coneixement 
del deutor, que “la comunicació s’entendrà correc-
tament realitzada quan la seva frustració sigui el 
resultat de la manca de diligència del propi destina-
tari de la mateixa. Per tant, pot estimar-se efecti-
vament realitzat el requeriment interruptor quan el 
deutor no ha posat la deguda diligència, adoptant 
una actitud passiva amb la finalitat d’obtenir un 
avantatge d’aquesta marginació, sense que sigui 
tampoc possible exigir al creditor el desplegament 
d’una desmesurada feina de seguiment del deutor 
per a la recepció de la reclamació interruptora de la 
prescripció, sinó la diligència normalment exigible” 
(Fonament de Dret Quart V). 

I això, en aplicació de jurisprudència anterior, entre 
altres, SSAP Barcelona, Sec.16, de 25 d’abril de 2013 
o Sec.13, de 21 de novembre de 2012.

Per últim, respecte als efectes de la interrupció, 
aquesta última determina que comenci a córrer de 
nou i completament el termini de tres anys, que 
torna a computar-se de la següent manera: a) en el 
cas d’exercici extrajudicial de la pretensió, des del 
moment en què l’acte de la interrupció passi a ser 
eficaç; b) en el cas d’exercici judicial de la pretensió, 
des del moment en què la sentència o la resolució 
que posi fi al procediment passin a ser fermes, o si 
aquell no ha prosperat per defecte processal, des del 
mateix moment de l’exercici de l’acció amb el que 
s’exigeix la pretensió; c) en el cas d’arbitratge, des 
del moment en què es dicti el laude, des del desisti-
ment del procediment arbitral o des de la finalització 
d’aquest per les demés causes establertes per la llei; 
i d) en cas de reconeixement del dret al que es vin-
cula la pretensió i en cas de renúncia a la prescripció 
en curs, des del moment en què passin a ser eficaç. 
(121-14 Codi Civil de Catalunya).
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4. TORN D’OFICI  
I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT 

La gràfica següent mostra les dades bàsiques amb el 
número de telefonemes gestionats pel servei d’as-
sistència al detingut, designes efectuades i advocats 
i advocades en situació d’alta al Torn d’Ofici durant  el 
primer trimestre del 2017 i la seva comparativa amb les 
dades del mateix període de l’any 2016, on es pot ob-
servar un increment de l’assistència al detingut, de les 
designes efectuades i un lleuger descens dels advocats 
i advocades inscrits al Torn d’Ofici.

La totalitat d’actuacions realitzades pels lletrats i lletrades 
del Torn d’Ofici durant aquest primer  trimestre del 2017 
han suposat una facturació de 6.439.024,60.-€., import 
que també suposa un augment respecte la quantitat del 
mateix període de l’any anterior.

D’altra banda, el temps de pagament de les actuacions 
realitzades pels advocats es troba actualment en una 
mitja d’un mes des del tancament de la facturació men-
sual, de forma que, a data de 31 de març de 2017, han 
estat abonades el 98% de  les actuacions corresponents 
al mes de febrer de 2017.

APUNT DEL TRIMESTRE: EL DRET A  
L’ACCÉS ALS MATERIALS DE L’ATESTAT   
I LES SITUACIONS DE DETENCIÓ  
La sentència del Tribunal Constitucional, de 30 de 
gener de 2017, resol el recurs d’empara 7301/14, i 
entre d´altres fets, aborda la denegació d’accés a 
l’expedient a l’advocat d’ofici designat per assistir a 
la declaració policial, impedint l’assessorament en 
relació a les dades contingudes al mateix abans de la 
declaració.

S’analitza l’aplicació directa del article 7 de la Direc-
tiva 2012/13/UE del Parlament Europeu i del Consell 
de 22 de maig de 2012 relatiu al dret d’informació als 

processos penals, atès que quan van succeir els fets, 
no s’havia procedit encara a la transposició al nostre 
ordenament del dret d’accés a l’expedient.

La sentència reitera l’adequació del principi de 
primacia del Dret Comunitari al nostre Ordena-
ment sobre la base de l’article 93 de la Constitució 
i proclama, en conseqüència, que l’article 7.1 de la 
Directiva 2012/13/UE consagra el dret d’accés als 
materials de l’expedient que resultin fonamentals 
per poder impugnar de forma efectiva la legalitat de 
la detenció. 

La negativa sense justificació al lliurament del mate-
rial instruït implica la vulneració al dret d’assistència 
previst a l’article 17.3 CE el qual inclou en el seu con-
tingut el dret del detingut i del seu lletrat a accedir 
als elements fonamentals per impugnar la seva situa-
ció privativa de llibertat. 

Des de la Comissió de Torn d’Ofici hem estat treba-
llant a fi de verificar el grau de compliment d’aquesta 
obligació legal per part de la policia, amb enquestes 
als companys i companyes que durant el mes de 
març han realitzat diferents serveis de guàrdia. Hem 
constatat que només en un 5,3% s’ha permès l’ac-
cés a l’atestat, negant el mateix en un 84,7%

El resultat obtingut evidencia que per part de l’auto-
ritat policial es continua vulnerant de forma sistemà-
tica el dret d’accés al material necessari per dur a 
terme la defensa de forma real i efectiva del nostre 
client, oferint únicament al Lletrat el lliurament del 
formulari N001 que conté informació parcial i ciclosti-
lada del motiu de la detenció.

Davant d’aquest escenari, la sentència del TC consa-
gra el dret del detingut i del seu lletrat a accedir als 
elements fonamentals per impugnar la seva situació 
privativa de llibertat i reivindica l’ Habeas Corpus 
com a instrument destinat a l’eventual reparació de 
la lesió del dret a la informació.

En definitiva, destaquem aquesta resolució atès que 
el TC proclama que l’accés al material que consta a 
les actuacions policials en el moment de l’assistèn-
cia resulta imprescindible per poder determinar si 
ens trobem davant d’una detenció il·legal, avalant les 
tesis que ja des de fa uns anys els advocats mante-
níem al respecte de l’aplicació directa de l’article 7.1 
de la Directiva Comunitària.
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5. SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA I 
TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA 

De la totalitat de consultes efectuades  durant el 
primer trimestre de 2017 als serveis d’orientació 
jurídica de l’ICAB, ha resultat la tramitació d’ 11.026 
expedients de justícia gratuïta, dels quals han estat 
dictaminats com a favorables un 68,7% de les sol·li-
cituds efectuades

 
Pel que fa a la tramitació dels expedients de justícia 
gratuïta de l’àmbit penal, únicament un 3,19% dels 
expedients tramitats i dictaminats ho han estat com a 
desfavorables, si bé aquesta dada  pot quedar altera-
da pel gran volum de imputats penals que no trami-
ten l’expedient i que l’ICAB remet a la Comissió de 
Justícia Gratuïta per a la seva resolució, de conformi-
tat amb el que preveu l’art. 13 del Decret 252/96, de 
la Generalitat de Catalunya. Al respecte, cal informar 
que s’està procedint a l’estudi de mesures que per-
metin una tramitació més acurada dels expedients  de 
justícia gratuïta de l’àmbit penal, que permetin reduir 
l’impacte de la manca de tramitació efectiva dels in-
vestigats a l’àmbit penal.

Ja es poden consultar a l’àrea personal, a cada desig-
na i telefonema, la resolució dictada per la Comissió 
d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona en relació 
als assumptes encarregats per Torn d’Ofici.

Segons preveu l’article 20 de la llei 1/1996, d’Assis-
tència Jurídica Gratuïta, les resolucions dictades en 
aquesta matèria per les Comissions d’Assistència Jurí-
dica Gratuïta són impugnables en el termini de 10 dies 
davant la pròpia Comissió. El coneixement d’aquesta 
impugnació recaurà en l’òrgan judicial encarregat del 
procediment a què es refereixi la petició, en un proce-
diment en el qual no és preceptiva la intervenció de 

lletrat i que no admet recurs contra la resolució que 
es dicti.

L’article 18 de la Llei de Justícia Gratuïta preveu que 
en el moment que  la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta desestimi la sol·licitud, les designacions dels 
professionals  que eventualment s’haguessin realitzat 
quedaran sense efecte, i el peticionari haurà d’abo-
nar els honoraris i drets econòmics ocasionats per la 
Intervenció dels professionals designats amb caràcter 
provisional.  

No obstant això, en la cerca de jurisprudència,  les 
STS de 9 de març, 27 d’abril i 28 de juny de 2007 
(RRC 7609/2003, 8147/2003 i 9315/2003) estableixen 
que és imprescindible per part  de la Comissió d’As-
sistència Jurídica Gratuïta l’obligació de notificar la re-
solució denegatòria del benefici de la Justícia Gratuïta 
a l’interessat per tal que es produeixin els  efectes 
abans esmentats. Per tant, és absolutament necessa-
ri que la resolució administrativa esdevingui ferma,  ja 
que no es pot deixar sense efecte les designacions 
provisionals dels professionals per una simple comu-
nicació de la Comissió, quan està en joc el dret a la 
tutela judicial efectiva. 

En aquest sentit, els professionals, davant d’un supò-
sit similar, hauríem d’extremar les precaucions quan 
ens comuniquin la resolució denegatòria, en cas de  
desconèixer si aquesta resolució ha estat notificada al 
ciutadà i si aquest ha formulat impugnació contra ella, 
demanant al Jutjat o Tribunal que efectuï les investiga-
cions oportunes, amb suspensió del procediment. 

APUNT DEL TRIMESTRE: IMPUGNACIÓ DE 
RESOLUCIONS DE LA DGAIA A L’ÀMBIT DE 
DESEMPARAMENT DE MENORS 
Entomar un assumpte d’oposició a una resolució dic-
tada per la DGAIA és probablement un dels reptes 
més importants per un advocat del Torn D’Ofici. En 
primer lloc, perquè estan en joc els interessos d’un 
menor (un dels béns jurídics que més protecció ne-
cessita). 

Cal tenir en compte que segons les dades exposades 
pel Síndic de Greuges al seu Informe de novembre de 
2016, per a cada 1.000 infants a Catalunya, n’hi ha 4,4 
tutelats per l’Administració (més de 6.000 en total). 

Pel que fa a les qüestions processals, cal recordar 
que l’oposició a qualsevol resolució de la DGAIA es 
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vincula a través d’un procediment de naturalesa civil, 
més concretament als Jutjats de Primera Instància, en 
base a què estableixen l’art. 46 de la LEC en relació 
amb l’art. 98 de la LOPJ. Però no s’han de perdre de 
vista les innegables connotacions de caràcter admi-
nistratiu que entren en joc en aquest tipus de proce-
diment, atès que la pròpia autoritat encarregada de 
declarar el desemparament té naturalesa administra-
tiva. La civil i l’administrativa són per tant les dues 
branques del Dret més implicades en aquest tipus de 
procediment, a les que s’afegeix la via penal en els su-
pòsits en què s’investigui paral·lelament una actuació 
dins l’entorn de l’infant que pugui ser penalment relle-
vant (maltractaments, abusos…). 

Tanmateix, i com a única excepció a la jurisdicció com-
petent esmentada anteriorment, cal tenir en compte 
que la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Inte-
gral contra la Violència de Gènere introdueix els arts. 
49 bis de la LEC i 87 ter de la LOPJ, que estableixen 
la competència dels Jutjats de VIGE per conèixer de 
l’oposició a les resolucions administratives en matèria 
de protecció de menors, sempre i quan hi hagi una si-
tuació de violència de gènere.

Tot i que la designa de l’advocat d’ofici per la defen-
sa en un procediment d’impugnació de resolució de 
la DGAIA inclou la defensa de l’usuari per la via civil, 

haurà de tenir en compte el seguiment que fan els 
equips de les diferents EAIA a les famílies involucra-
des en un procediment d’aquest tipus  que és, en 
essència, la matèria prima sobre la que han de treba-
llar els advocats designats per defensar els interessos 
dels usuaris. La seva principal feina és, doncs, esmi-
colar totes i cadascuna de les actuacions que constin 
a l’expedient administratiu, per poder argumentar la 
idoneïtat o no de les mesures preses per la DGAIA. 

Cal recordar que l’oposició en via civil comença amb 
un breu anunci que interposa el Lletrat i que deriva 
en una resolució emesa pel Jutjat en què obliga a la 
DGAIA a aportar còpia de tot l’expedient administratiu 
(veure art. 780 LEC). Però no cal perdre de vista que 
durant tot el temps que duri el procediment judicial, la 
DGAIA seguirà prenent decisions sobre el menor que 
té tutelat (nombre d’hores de visites a la setmana, 
necessitat o no de què aquestes visites es desenvo-
lupin en Punts de Trobada, canvi de residència segons 
l’evolució…). 

És per això que, tot i que la designa del Torn d’Ofici 
no contempli la defensa dels interessats en via admi-
nistrativa, un seguiment acurat de les relacions que 
tingui l’usuari amb la DGAIA durant el transcurs del 
procediment judicial serà de vital importància per for-
mular una bona estratègia de defensa. 

Pel fet de ser col·legiat/da del Col·legi d’Advocats 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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En aquest sentit, és molt recomanable encoratjar als 
ciutadans a formular sempre les seves peticions per 
escrit i a través del Registre de la DGAIA, exigint tan-
mateix les respostes a les seves peticions sempre 
per escrit. Pot ser igualment interessant recórrer a la 
negociació i al compliment d’un Pla de Millora adequat 
pels familiars, per plantejar una defensa més comple-
ta i fonamentada en via judicial.

L’última qüestió a tenir en compte en aquest tipus 
de procediment és que, en la majoria dels casos, 
l’advocat és designat per impugnar una resolució 
concreta, si bé la DGAIA pot comunicar-ne d’altres 
mentre el procediment judicial ja està iniciat o fins i 
tot un cop finalitzat. 

En aquest sentit, tal com estableixen l’art. 780.5 en 
relació amb l’art. 76.3 de la LEC, s’haurà d’interpo-
sar un nou anunci d’oposició i posterior oposició a la 
segona resolució dirigida al Jutjat Degà de Barcelo-
na, i no serà fins a un cop admesa a tràmit l’oposi-
ció que s’haurà de sol·licitar l’acumulació (si no la 
fa el Jutjat directament d’ofici), sent possible la de-
signa del mateix Lletrat per la via de la sol·licitud de 
designa derivada. 

6. ESTRANGERIA 
SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTRANGER,  
IMMIGRANT I REFUGIAT (SAIER)

En el Servei d’Atenció a l’Estranger, Immigrant i 
Refugiat, que es presta a la ciutat de Barcelona, 
mitjançant conveni amb l’Ajuntament de la ciutat i 
d’altres institucions, durant el primer  trimestre del 
2017 s’han atès un total de 937 consultes, la distri-
bució per matèries de la qual ha estat la que es des-
criu al gràfic següent: 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA  
AL CIE DE BARCELONA (SOJCIE)

El Servei d’Orientació Jurídica que l’ICAB presta 
en el Centre d’Internament d’Estrangers de Barce-
lona  ha atès 185 consultes, distribuïdes segons el 
següent gràfic: 

APUNT DEL TRIMESTRE: EL REQUISIT DE LA 
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARELLES 
DE FET DE LES UNIONS DE FET EN LA 
TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I 
TARGETES DE RESIDÈNCIA

EL REGISTRE DE PARELLES  
ESTABLES A CATALUNYA 
El Decret Llei 3/2015, de 6 d’octubre va introduir una 
disposició addicional desena  en la Llei 25/2010, del 29 
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i a la família,  per aprovar la creació 
d’un Registre de parelles estables, i una disposició 
addicional final sisena per preveure que l’organització, 
el funcionament i la publicitat del Registre de parelles 
estables s’ha d’establir per reglament. 

El 31 de març de 2017 es va publicar en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya l’Ordre JUS/44/2017, 
de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del 
Registre de parelles estables de Catalunya. L’ordre va 
entrar en vigor l’1 d’abril de 2017. 

El Registre de parelles estables de Catalunya perme-
trà, en les sol·licituds d’autoritzacions de residència 
a favor de les parelles de fet de ciutadans estrangers 
(tant europeus com nacionals de tercers Estats), 
acreditar el compliment del requisit de la inscripció 
en un registre públic de les relacions d’anàloga afec-
tivitat a la conjugal. 



Segueix-nos a les nostres xarxes socials:+ INFORMACIÓ:  www.altermutua.com

No permetis que arribin a descobrir-ho, 
protegeix-los ara.
Tots pensem que “a nosaltres no ens passarà”. És natural. Segur que és el mateix que pensava la Maria, jove 
professional de l’Advocacia amb una creixent cartera de clients i amb tota una vida per endavant!
Les Pensions d’Orfenesa i Viduïtat d’Alter Mútua s’adapten a la teva família.

Podrien mantenir el ritme sense tu?

MARIA*

* Situacions basades en fets reals. Noms ficticis.



SERVEI DEL MES

VOLS SER  
ADVOCAT?  
COMENÇA  
PER L’EPJ
L’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona és la formació pràctica idò-
nia per iniciar-se en l’advocacia i aporta destresa i expe-
riència a un Llicenciat/Graduat en Dret que vulgui exercir 
com a advocat/da.

PER QUÈ?
Els coneixements que ofereixen les Facultats de Dret 
estan orientats a la formació de juristes en general i no 
tenen en compte les peculiaritats de la professió d’ad-
vocat.

L’experiència acumulada per l’Escola de Pràctica Jurídica, 
des de fa 50 anys, demostra que la millor metodologia 
formativa és aquella que posa l’advocat en contacte amb 
la realitat professional a través de simulacions i de casos 
reals.

FORMACIÓ PRÀCTICA
• Possibilitat de pràctiques voluntàries en Institucions 
Públiques, despatxos col·laboradors i empreses 
• Simulacions de judicis a l’Escola Judicial 
• Clíniques jurídiques  
• Immersions en casos reals 
• Visites  a institucions públiques i privades (Registres, 
Notaries, Comissaries, Centres Penitenciaris, Jutjats de 
Guàrdia, 1a Instància i Audiència Provincial, Institut Na-
cional de Toxicologia, Escola de Policia i Servei d’Orienta-
ció Jurídica) 
• Assistència a judicis i serveis de guàrdia 
• Simulacions de judicis a les aules de l’EPJ  
• Seminaris i treballs en grups reduïts 
• Lloc de realització de les pràctiques: les aules de l’EPJ 
situades a l’ICAB (c/ Mallorca, 283) estan preparades per 
a exposicions d’audiovisuals amb sistemes multimèdia, 
connexió a Internet i videoconferències 
• Sala exclusiva d’estudi a la Biblioteca de l’ICAB per als 
alumnes EPJ i màsters cAmpus

COM?
Els lletrats en pràctiques treballen sobre supòsits reals, 
intervenen en simulacions de judicis a les aules, poden 
fer voluntàriament pràctiques en despatxos i es traslla-
den a l’Escola Judicial, on intervenen defensant casos 
davant jutges.

Les pràctiques d’iniciació a la professió que s’imparteixen 
des de l’EPJ estan homologades pel Consejo General de 
la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC).

MATÈRIES
Part comuna de competències i habilitats jurídiques: 
comunicació oral,  negociació, creativitat i innovació, 
finances i fiscalitat, organització i gestió de despatx, 
màrqueting jurídic i desenvolupament de negoci.

Part especial (2 especialitats): civil,  penal, laboral, admi-
nistratiu, família i mercantil.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA 
El curs es divideix en 2 mòduls: Mòdul I durant el qual 
l’alumne assisteix a les dues matèries específiques i 
el Mòdul II on es treballa la matèria de competències i 
habilitats jurídiques. 

Durant tot el curs, l’alumne realitza i participa en pràcti-
ques programades pels coordinadors. Les classes són 
eminentment pràctiques i els alumnes han de treballar 
des de la metodologia del cas.

El seguiment del calendari de les sessions, així com la 
documentació lliurada pels professors serà accessible 
des de l’Aula Virtual de l’EPJ, a la que cada alumne tindrà 
accés mitjançant usuari i contrasenya.

En cap cas es lliurarà material en format paper per al segui-
ment de les sessions, atès que tot el material serà accessi-
ble i estarà a disposició de l’alumnat des de l’Aula Virtual.

QUAN?
L’alumne pot començar en dues dates diferents segons 
les seves necessitats;

•D’octubre a juny  
•De gener a novembre 

HORARIS
•Tarda: de 16 a 18.30h (de dilluns a dijous) 
•Nit: de 18.30 a 21h (de dilluns a dijous)
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A la facultat et van ensenyar Dret,
ara aprendràs a ser advocat



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORTIVA

La Fundació Degà Ignasi de Gispert (FdIdG) publi-
ca en aquesta secció “històries cegues”. Es tracta 
d’una carta o text de testimoni de la tasca d’ajuda i 
de col·laboració que presta la  FdIdG  a l’advocacia 
que es troba en una situació difícil. Per això, des 
d’aquesta secció de Món Jurídic s’anima a aque-
lles advocades i advocats que ho necessiten a què 
es posin en contacte amb la Fundació Degà Ignasi 
de Gispert per tal de donar a conèixer el seu cas i 
poder trobar la millor manera de reconduir la situa-
ció o problemàtica exposada. 

En el mundo de las fianzas, no tienen cabida las emo-
ciones. Sin embargo, todos alguna vez nos movemos 
en el campo de lo emocional.

Desde la desesperanza, desde la enfermedad, el dolor, la 
desolación y la desesperación de que todo estaba perdi-
do, de que todo se había hundido. Llegué, como tantos 
otros, a las oficinas de la Fundació Ignasi de Gispert, allí 
me esperaba y recibía la representante de la Fundación, 
con una sonrisa amplia y mirada serena quién me dijo con 
estas palabras “te vamos a ayudar”, rompí en un llanto 
nervioso, sintiéndome un fracaso social, donde mi profe-
sión de abogada había quedado en el olvido producto de 
un brote psicótico, apenas podía firmar.

Me enteré entonces, que había un determinado grupo de 
despachos Profesionales y Entidades Mercantiles que ha-
cían aportaciones y donaciones a nuestra Fundación, para 
ayudar a aquellos abogados que en el ejercicio de la profe-
sión asolaba una enfermedad grave, y se habían quedado 
sin recursos para vivir, aunque con obligaciones.

Hoy, quiero exaltar la labor de la Fundación y de todos, 
y cada uno de aquellos despachos, entidades, personas 
físicas o jurídicas que han hecho posible esta Institu-
ción y que siguen trabajando día tras día para ayudar al 
más necesitado.

Asimismo, quiero agradecer la ayuda económica que 
se me ha proporcionado durante este largo tiempo, 
haciendo posible, lo que hoy sigo siendo, abogada del 
Ilustre Colegio de Barcelona, en ejercicio.

Sin duda siempre estaréis presentes en mí.

CARTA  
D’AGRAÏMENT 
A LA FUNDACIÓ 
DEGÀ IGNASI DE 
GISPERT



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

Ignasi

Fundació
Degà

de Gispert

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

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

Carrer Mallorca 281
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80



DE TOT I MÉS

Dins del projecte de canvi d’identitat corporativa, la Mu-
tualidad de la Abogacía ha presentat no fa gaire la nova 
imatge del web i de la revista institucional.

L’acte ha estat presidit per Enrique Sanz Fernández-Lo-
mana, president de l’entitat, acompanyat dels membres 
de la junta de govern i el director general, Rafael Navas. 
A la presentació també hi han assistit mutualistes, repre-
sentants de diversos col·legis d’advocats i personalitats 
del món assegurador i financer.

Durant l’esdeveniment s’ha escenificat el significat 
d’aquest canvi i l’evolució de la Mutualidad, una entitat 
en moviment continu.

A tall d’exemple, s’ha fet referència a una de les fites 
principals de la Mutualidad, quan l’any 2005 va passar de 
ser un sistema de capitalització col·lectiva a ser-ne un de 
capitalització individual, amb el Pla Universal, un pla de 
previsió que des d’aleshores ha anat oferint als mutualis-
tes una rendibilitat mitjana del 5,45 %.

Durant la seva intervenció, el president ha assenyalat 
que aquesta renovació representa “l’exteriorització d’un 
nou impuls en l’estratègia que ha convertit la Mutualidad 
General de la Abogacía en una de les entitats més rendi-
bles del sector de la previsió social i un referent d’estabi-
litat, garantia i prestigi professional”.

Així mateix, també ha afirmat que al llarg dels darrers 
dotze anys “la rendibilitat dels nostres plans ha estat 
superior al 5 % –davant de l’1,82 % actual dels plans de 
pensions individuals–, amb una solvència assolida dues 
vegades i mitja superior a la que demana el supervisor”.

LA MUTUALIDAD DE 
LA ABOGACÍA INICIA 
EL CANVI D’IDENTI-
TAT CORPORATIVA

Tots aquests canvis responen a l’aspiració de la Mutuali-
dad de “continuar guanyant quotes de més transparèn-
cia, confiança i credibilitat, amb les quals pugui competir 
amb eficiència i rigor en la defensa dels interessos dels 
nostres mutualistes”, ha dit Sanz Fernández-Lomana. 
Respecte de la transparència, ha afegit que “no s’ha 
d’entendre ni s’ha de limitar a complir les exigències 
normatives”.

El president ha posat de manifest que l’objectiu últim 
d’aquest projecte és aconseguir “un mutualista més 
ben informat”, que serà sinònim d’un mutualista “més 
pròxim, més compromès, més responsable i més moti-
vat, capaç de participar activament en els processos de 
creixement i millora de la institució en les circumstàn-
cies canviants de l’entorn econòmic, financer i social en 
què desenvolupem la nostra activitat”.

WEB CENTRAT EN L’USUARI
La pàgina web de la Mutualidad, www.mutualidadabo-
gacia.com, es renova perquè la navegació sigui més àgil, 
a partir de l’experiència dels usuaris.

El contingut s’ha estructurat de manera modular, com-
partimentat per temes, objectius i tipus d’informació, i 
s’han fet servir recursos com els blocs de color, la foto-
grafia o el vídeo.

El nou web, amb un format adaptatiu, incorpora un nou 
blog amb l’opinió d’experts legals, financers i econòmics.

NOVA REVISTA
Amb una capçalera que li dona més personalitat i amb 
uns titulars més directes, la nova revista de la Mutuali-
dad, que passa a ser trimestral, adopta un nou estil més 
visual i proper.

El fet que sigui d’una mida més petita la fa més mane-
jable i n’augmenta el nombre de pàgines, en les quals 
es recull informació sobre temes financers, jurídics i 
d’assegurances, entrevistes i testimonis de mutualistes, 
enllaços a diversos webs, etc.

ESPOT AMB ELS MUTUALISTES  
COM A PROTAGONISTES
Com a tercer element de canvi, també s’ha presentat el 
nou vídeo corporatiu de l’entitat, els protagonistes del 
qual no són actors, sinó mutualistes que hi han partici-
pat de manera desinteressada.
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uan han transcorregut ja més de 15 
anys des de l’entrada en vigor de la 
“nova” LEC, tots hem oblidat la infini-
tat de reformes que ha patit, algu-
nes d’elles introduïdes amb aquesta 
més que discutible tècnica legislativa 
d’aprofitar qualsevol text de reforma 

per mitjà d’una disposició final, introduir alguna modi-
ficació en la nostra principal Llei de procediment.

Els procediments de desnonament no han estat aliens 
a aquesta mena de voràgine legislativa, havent estat 
reformats en més de sis ocasions, la primera d’elles 
mitjançant la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garantia 
en la venda de béns mobles i l’última d’elles a través 
de la Llei 42/2015.

La intenció del legislador sempre ha estat la mateixa: 
agilitzar la tramitació d’aquests processos per contri-
buir a través d’aquesta agilització a generar més con-
fiança en el sector del mercat immobiliari, dinamitzant 
el “feble” mercat de lloguer, ja que no en va el nostre 
país és un dels que posseeix el parc de lloguer d’habi-
tatges més baix d’Europa.

Amb motiu d’alguna d’aquestes reformes fins i tot des 
de diversos sectors de la política es va arribar a parlar 
de la necessitat d’impulsar els desnonaments “express”, 
expressió en l’actualitat ràpidament oblidada i “política-
ment” incorrecta per la greu crisi que ha patit i pateix la 

nostra societat, amb situacions que lògicament reque-
reixen una especial atenció, dirigida a garantir el dret 
a l’habitatge a aquelles persones en risc d’exclusió de 
social, protecció aquesta que no tindria perquè afectar 
en la immensa majoria dels casos a la normal tramitació 
d’un procés senzill, teòricament àgil i la durada no hauria 
d’excedir en el pitjor dels casos de tres o quatre mesos.

La realitat diària ens demostra que el senzill es com-
plica moltes vegades i de forma telegràfica m’agra-
daria apuntar alguns dels motius que al meu parer 
retarden injustificadament la tramitació i completa 
execució dels desnonaments per falta de pagament. 

ADMISSIÓ A TRÀMIT / 
DOBLE ASSENYALAMENT
Amb la reforma operada mitjançant Llei 37/2011 es va in-
troduir la tècnica del monitori i després del requeriment 
de pagament “si no hi ha oposició es passa directament 
a l’assenyalament”.

Posteriorment i per Llei 4/2013 es va perfeccionar la 
redacció del tantes vegades reformat apartat 3r de 
l’art.440 de la LEC, assenyalant de manera clara que 
el requeriment inicial (i lògicament també el Decret 
d’admissió) han de contenir dues dates; una prevista 
per celebrar la vista en cas d’oposició i també la del 
dia i l’hora prevista per a la pràctica del llançament en 
cas que no hi hagi oposició.

ELS DESNONAMENTS PER FALTA DE 
PAGAMENT I LA SEVA EXECUCIÓ
L’admissió a tràmit, la sol·licitud de lletrat i procurador, esbrinar el domicili i 
moment del llançament són alguns dels motius que retarden injustificadament 
la tramitació i completa execució dels desnonaments per falta de pagament.

Ignacio López
Procurador 

Q
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Doncs bé, en la immensa majoria dels casos ens tro-
bem amb què el Jutjat a l’hora d’admetre a tràmit la 
demanda, assenyala la vista per al cas que hi hagi opo-
sició i fixa la data del llançament com a mínim a mes o 
mes i mig després de la prevista per a la referida vista.

Tot això provoca 
que si ara el Jutjat 
té una agenda (cosa 
molt habitual) plena 
d’assenyalaments 
i ha de convocar 
la celebració de la 
vista per a tres o 
quatre mesos (quan 
no més ...) després 
de l’admissió a 
tràmit, és probable 
que si practicat el 
requeriment inicial 
el demandat no 
efectua cap opo-
sició, ens trobem 
amb què el Decret 
donant per acabat 

el judici de desnonament es dicti com a mínim dos o 
tres mesos abans de la data fixada per al llançament, 
provocant-se una espera que ni està prevista a la LEC i 
que en tot cas supera amb escreix el mes de pròrroga 
que excepcionalment permet l’art. 704.1 de la LEC.

La solució a aquesta disfunció seria, com fan alguns 
jutjats, o bé fixar dos possibles dates per al llançament; 
una per al cas que hi hagi oposició i hagi de celebrar 
una vista i una altra per al supòsit que el demandat no 
efectuï cap activitat o directament fixar una sola data 
per al llançament per al cas que no hi hagi oposició.

D’aquesta manera es podria agilitzar moltíssim l’execu-
ció del desnonament amb la posada en possessió del 
bé a l’arrendador. 

SOL·LICITUD DE LLETRAT I PROCURADOR
Sense qüestionar ni de bon tros el legítim dret de 
l’arrendatari a la defensa lletrada i representació tècni-
ca, tots coneixem l’important retard que pot suposar 
per a la normal marxa del procés la sol·licitud d’advocat 
i procurador d’ofici.

El legislador ha donat mostres de la seva preocupació 
al respecte i ja en la reforma de l’art. 33.3 efectua-
da mitjançant Llei 23/2003 va establir una tramitació 

especial de les designes per a aquest tipus de proce-
diments, requerint de la manera “més ràpida possible” 
als respectius col·legis professionals el nomenament 
provisional d’advocat i procurador.

Posteriorment i veient que aquesta reforma era insufi-
cient, la Llei 19/2009 va establir en l’art. 33.4 el deure 
del demandat de sol·licitar el reconeixement del dret 
a la justícia gratuïta o les corresponents designes dins 
dels tres primers dies següents al de la notificació de 
la demanda, amb l’advertència en cas contrari, de no 
suspendre el judici.

Doncs bé són moltes les ocasions en què des del Jutjat 
ni se sol·licita de la forma més ràpida possible aquests 
nomenaments i fins i tot, quan la sol·licitud s’ha efectuat 
fora dels tres primers dies, directament, aplicant l’art. 16 
de la LAJG, se suspèn sense més la tramitació del judi-
ci, tenint en ocasions d’esperar de quatre a sis mesos a 
què es produeixi o bé la designació provisional o, si s’es-
cau la definitiva denegació del dret abans indicat.

No està de més recordar de tant en tant la doctri-
na emanada del nostre Tribunal Constitucional, entre 
d’altres STC 27/05/96 en el sentit que el dret a l’assis-
tència jurídica lletrada s’ha de compatibilitzar amb el 
dret de la part contrària a un procés sense dilacions 
indegudes, recordant igualment que en aquest tipus 
de procediments, tal com assenyala de forma clara 
l’art.444.1 només es permetrà al demandat al·legar i 
provar el pagament o les circumstàncies relatives a la 
procedència de la enervació”. 

ESBRINAMENT DEL DOMICILI
El que a través d’algunes reformes ha aconseguit millo-
rar el legislador, després el corregeix (per no dir col·lo-
quialment “s’ho carrega”) el Tribunal Constitucional.

Fent-se ressò també de la doctrina del TC amb que 
una “desmesurada tasca de recerca del demandat que 
portaria més aviat a la indeguda restricció dels drets 
de defensa dels restants personats en el procés” STC 
133/1986 i 65/1994, van resultar molt encertades les 
reformes efectuades en els articles 155.3 i 164 LEC:  
si a l’hora de requerir / citar el demandat no se li podia 
trobar en l’habitatge o local arrendat, sense més 
tràmits es procedia al requeriment o citació edictal 
sense haver d’obrir els mecanismes d’esbrinament 
del domicili prevists a l’art. 156.

En el 99% dels casos en què prèviament a la reforma 
efectuada mitjançant Llei 19/2009 es lliuraven aquests 

EL DRET A 
L’ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA 
LLETRADA S’HA DE 
COMPATIBILITZAR 
AMB EL DRET 
DE LA PART 
CONTRÀRIA 
A UN PROCÉS 
SENSE DILACIONS 
INDEGUDES
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oficis d’esbrinament, la informació obtinguda confirma-
va com a domicili del demandat el mateix en què s’havia 
intentat la citació, amb el que fins i tot quan l’habitatge 
estava buida a l’haver estat abandonada per l’arrendador, 
es perdien com a mínim un o dos mesos inútilment.

Doncs bé, la important millora que es va produir des-
prés de la referida reforma s’ha vist entelada per la STC 
30/2014 de 24 de febrer, assenyalant que en els desnona-
ments la comunicació edictal només es pot utilitzar quan 
s’hagin esgotat els mitjans d’esbrinament del domicili. 
Segons el meu parer, tinc molts dubtes que aquesta 
sentència tingui efectes extensius per a tots els des-
nonaments, ja que es tracta d’un cas molt concret en 
què es va intentar la citació per correu certificat i en els 
justificants de recepció ni tan sols figurava la direcció en 
la que s’havia intentat la notificació.

En aquells jutjats que han entès que els esmentats 
articles 155.3 i 164 es troben afectats per la doctrina del 
Constitucional el “timing” de tramitació s’ha disparat 
enormement pel que fa al que considerem com a temps 
normal de tramitació. 

EL MOMENT DEL LLANÇAMENT
Avui dia, almenys a Barcelona, més del 85% dels llança-
ments inicialment assenyalats provenen de judicis verbals 
de desnonament i no, com en moltes ocasions s’ha assen-
yalat des de diferents sectors, d’execucions hipotecàries.

És evident que tots els esforços que es pugui realitzar 
des de les diferents administracions públiques i per des-
comptat també des dels propis col·legis professionals, 
per evitar situacions tremendes que es donen diària-
ment i que deixen a famílies al carrer, són pocs.

Des del primer conveni subscrit a Espanya entre el 
Col·legi de Procuradors de Barcelona i els Serveis So-
cials de l’Ajuntament, han estat diversos els Protocols 
signats a Catalunya per buscar solucions a les ja esmen-
tades situacions de situacions de risc, destacant també 
l’esforç desplegat pel Parlament de Catalunya per dis-
posar de tots aquells instruments que permetin ajudar 
les famílies endeutades a no estar privats d’un dret tan 
elemental com és el del dret a l’habitatge.

No obstant això, convé reconèixer que, per motius que 
ara no venen al cas, aquests Protocols no han donat ni 
molt menys els fruits esperats, estant actualment la ma-
joria d’Administracions Públiques absolutament desbor-
dades per poder donar una solució a totes les situacions 
abans indicades.

L’anterior no ha de fer oblidar, especialment en aquells 
casos en què l’actor és un particular que, per exem-
ple, completa la seva minsa pensió amb l’import que 
venia cobrant d’unes determinades rendes de lloguer, 
que la manca de recursos del les diferents Adminis-
tracions amb competències en la matèria per buscar 
en el menor temps possible una solució a determina-
des situacions de necessitat no pot ser traslladada a 
l’arrendador que legítimament va davant els tribunals 
a exercitar els seus drets davant l’impagament de les 
rendes i que veu com després d’una tramitació que 
supera amb escreix els temps previstos en la Llei, 
arriba el dia del llançament i aquest se suspèn durant 
diversos mesos (quan no sine die) fins que se li pot 
trobar una solució al demandat.

L’any 2016 pràcticament més del 40% de les diligències 
de llançament inicialment previstes a Barcelona van ser 
suspeses en el moment de la seva pràctica, havent-se 
de tornar a assenyalar.

No hi ha dubte que davant la tessitura d’haver de deixar 
a una família al carrer o haver de complir un mandat ju-
dicial, està més que justificada la suspensió del llança-
ment, però entre tots hem de saber buscar solucions 
perquè -i torno al principi - tinguem un mercat de lloguer 
molt més potent i que alhora sàpiga donar una àgil res-
posta a les situacions d’impagament.

L’elevat cost de tramitació d’aquests procediments és 
de ben segur un dels factors que genera un increment 
del preu dels lloguers contra el qual ja s’estan estudiant 
algunes mesures.

Avui en dia cada vegada és més difícil accedir a un habi-
tatge en propietat i al nostre país l’índex de lloguer d’ha-
bitatge, tot i la seva gradual augment, tot just representa 
un 22% de les llars espanyoles.

Sense perjudici que sigui necessari revisar alguns pre-
ceptes de l’actual LAU, tinc els meus dubtes que per 
exemple una mesura de futur com la que es contempla 
des d’algun Ajuntament en el sentit de limitar els preus 
dels lloguers tingui l’efecte desitjat d’ampliar les ofertes 
del nostre mercat del lloguer.

En definitiva, benvingudes siguin les mesures polítiques 
que per exemple busquin dinamitzar el parc d’habitatges 
buits per donar-los un ús social, però aquestes mesures 
no s’han de confondre amb determinades interpreta-
cions contra legem o amb la imposició de determinats 
obstacles que impedeixen executar les resolucions 
judicials en els seus complets termes. 





“Digui-ho amb claredat i sigui breu” solia 
repetir Lee Iacocca. Aquesta màxima 
és vàlida en qualsevol àmbit de la vida, 
però molt especialment en els tribu-

nals. “Feliç el qui defensi una causa d’una forma clara, 
simple i succinta ... i llavors s’aturi”. Així de rotunda es 
mostra una sentència del Tribunal Suprem d’Oregon de 
1925 (Jungwirth v. Jungwirth). La concisió sempre ha 
estat una virtut de l’advocat. Ara serà una necessitat per 
a qui pretengui creuar la porta de la sala civil.

El passat 27 de gener la Sala Primera del Tribunal Su-
prem va aprovar els nous criteris d’admissió dels recur-
sos de cassació i extraordinari per infracció processal. 
Aquests criteris ens porten dues grans novetats. La 
primera és que introdueixen en l’ordre civil el límit a l’ex-
tensió dels escrits. La segona és que redueixen substan-
cialment l’àmbit de revisió de la valoració de la prova.

La Sala Primera justifica la revisió dels seus criteris a la 
conveniència tant de simplificar els anteriors (de 2011) 
com precisar l’abast de les noves causes legals d’in-
admissió del recurs de cassació introduïdes per la LO 
7/2015. No obstant això, per a aquest viatge no calia 
tanta sarró. Probablement amb una addenda o modifi-
cació dels criteris existents hagués estat suficient. Per 
això, personalment sospito que la veritable motivació 
de la sala civil era seguir el camí iniciat pel “Acord sobre 
l’extensió màxima i altres condicions extrínseques” de 
Sala contenciosa administrativa.

La finalitat oficial em sembla que es compleix amb co-
moditat. Els nous criteris són molt clarificadors per a qui 
estigui mínimament familiaritzat amb la tècnica cassacio-
nal. En aquesta ocasió, fins i tot aporta exemples i con-
creta els requisits que s’han de justificar per denunciar 

certes infraccions processals sofertes. Aquest esforç per 
la transparència i la pedagogia ha de ser reconegut.

La finalitat extra-oficial (la limitació del nombre de folis) 
requereix una anàlisi més profunda. Hem de reconèixer 
que la Sala Primera ha introduït les exigències formals 
en la cassació amb més mà esquerra que els seus veïns. 
L’acord de la Sala Tercera assenyala que els recursos “tin-
dran una extensió màxima de 50.000” caràcters amb espai 
“, equivalent a 25 folis”. A més exigeix que l’advocat certifi-
qui el nombre de caràcters que conté l’escrit que presenta. 
Per la seva banda, la sala civil opta per la via de l’orientació 
i “considera que, en general, és suficient una extensió de 
vint pàgines”.

El soft-power dels magistrats de la sala civil serà, previsible-
ment, igual d’efectiu que la línia dura de la Sala Contencio-
sa Administrativa. Molt em temo que als advocats no ens 
queda més remei que entendre els suggeriments formals 
com recomanacions d’obligat compliment.

En aquest punt, és just reconèixer que, probablement, el 
Tribunal Suprem ha adoptat aquest acord en legítima defen-
sa. La Sala Civil rep cada any 4.000 recursos. Aquest allau 
d’escrits és difícilment assumible per part dels deu magis-
trats que la componen. Els ex magistrats Sastre Papiol i 
Pantaleón Prieto han deixat recentment el Tribunal Suprem 
per l’aclaparadora càrrega de treball que suportaven. Davant 
la manca de mitjans humans i materials de la Sala el primer 
s’ha referit afectuosament als seus antics companys com 
“autèntics obrers del Dret” i el segon com a “herois”.

En la meva modesta opinió, la introducció de límits a 
l’extensió de l’escrit no hauria de ser un tabú. Això és 
una pràctica perfectament consolidada en òrgans d’altres 
països del nostre entorn com el Tribunal Europeu de Drets 

CASSACIÓ CIVIL:  
NOUS CRITERIS D’ADMISSIÓ
Potser és excessiu parlar d’una revolució, però els nous criteris de la Sala 
Primera suposaran un canvi substancial en la pràctica de la cassació.

Pablo Franquet
Col·legiat núm. 28.402 
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Humans o el Tribunal Suprem dels Estats Units. El meu 
principal inconvenient és el llindar fixat. Per l’experiència dels 
dos recursos que fins al moment he presentat en base als 
nous criteris, considero que 25 folis pot ser una extensió 
molt reduïda per a litigis de certa complexitat o amb pluralitat 
de parts. En la majoria de les Corts Supremes estatals d’Es-
tats Units el límit oscil·la entre els 40 i els 50 folis.

Com reconeix la mateixa sala civil, “probablement una de 
les actuacions professionals que presenta més dificultat en 
la pràctica processal, si no la que més, consisteix a aconse-
guir l’admissió d’un recurs de cassació” (STS 20.05.2015). 
El límit de pàgines incrementa la dificultat d’aquest recurs 
perquè es requereix, d’una banda, ull clínic per identificar 
l’argument guanyador i descartar els arguments que no 
funcionen en la pràctica i, de l’altra, un domini de la tècnica 
cassacional per no malgastar els espai per motivar l’inne-
cessari o superflu.

Com ja hem apuntat, l’altra gran novetat dels criteris de 
gener de 2017 és la reducció dràstica de la revisió pro-
batòria. La valoració de la prova realitzada per l’Audiència 
Provincial ha argumentat sempre sobre la base d’una 
vulneració de drets fonamentals reconeguts en l’art. 24 

de la Constitució. A la pràctica, la major part dels recursos 
extraordinaris per infracció processal intentaven, amb millor 
o pitjor tècnica, combatre els fets declarats provats en la 
sentència d’apel·lació. Fins ara, d’acord amb la doctrina 
del Tribunal Constitucional, era possible demanar a la sala 
civil la revisió probatòria quan la sentència d’apel·lació (i) 
vulnerava una norma taxada de valoració, (ii) realitzava una 
valoració absurda, arbitrària o il·lògica o ( iii) incorria en un 
error patent en la valoració de la prova.

Els nous criteris de la Sala Primera admeten un únic motiu 
de denúncia: “la valoració de la prova no pot ser matèria 
dels recursos extraordinaris. Només l’error patent pot al·le-
gar com a motiu del recurs “. I per error patent s’ha d’enten-
dre l’error fàctic (no jurídic) comès pel tribunal d’apel·lació 
que sigui “patent, evident i immediatament verificable de 
forma incontrovertible a partir de les actuacions judicials”. 
En altres paraules, els advocats tindrem ara menys instru-
ments en la nostra caixa d’eines.

En conclusió, com es veu les retallades han arribat al re-
curs de cassació. Com ja ens ha tocat fer altres vegades en 
la nostra història, els advocats ens haurem de reinventar 
per fer més amb menys. 

SERVEIS INCLOSOS PER 
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS

• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES. 

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA. �Muntaner 239, 08021 Barcelona  

�Indústria 7, 08037 Barcelona 

�info@mirave.es
�www.mirave.es

T. 93 200 93 39

T. 93 458 46 11
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els 
avantatges d’una pòlissa Dental Familiar tant per als 
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin 
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial de l’ICAB.

TOTES LES ESPECIALITATS



Contempla el títol X de la Llei Concursal 
l’acord extrajudicial de pagaments i el 
seu últim art. 242 bis LC dit acord (AEP) 
singularitzat per a les persones naturals no 
empresaris, amb la finalitat de poder arri-

bar a un acord amb els creditors i, en última instància, 
aconseguir el benefici d’exoneració del passiu insa-
tisfet (BEPI), per a la millor comprensió convé plante-
jar-se les següents qüestions:

Com s’ha d’interpretar l’art. 242 bis LC en relació 
amb els arts. 231 i ss. LC? Els pressupostos de l’AEP 
es troben en l’art. 231 LC (situació d’insolvència o que 
prevegi que no podrà complir regularment les seves 
obligacions i que el passiu inicial estimat no superi 
els cinc milions d’euros), unit al fet que si és empre-
sari ha d’aportar el corresponent balanç, precisant la 
pròpia LC -als mers efectes de l’AEP- quals considera 
empresaris, per tant, l’art. 242 bis LC es tracta d’una 
excepció o singularitat per a les persones naturals (o 
físiques) no empresàries, i amb l’única excepció o sin-
gularitat del règim general en el que aquest art. 242 
bis LC concreta.

És únicament rellevant el passiu i irrellevant en el 
seu origen empresarial o no? Del mateix art. 231 LC 
resulta clar que són rellevants actiu i passiu, ja que 
es requereix la insolvència, però, per poder acudir a 
aquest AEP el que no es pot sobrepassar és el límit 

del passiu, que és, en tot cas, estimat, ja que pot 
aparèixer alguna petita deute, interessos de demora 
o similars, però no és rellevant ni l’origen, on la llei 
no distingeix nosaltres no podem fer-ho, i, a més, 
l’art. 242 bis LC el que exigeix és que ja no es sigui 

empresari. No diu 
res de l’origen dels 
deutes, ja que fins 
i tot podrà haver-les 
d’un i altre origen, 
com tampoc el que 
no es tingui -no 
és infreqüent- cap 
actiu, o que aquest 
sigui inembargable.

És necessari 
sempre nomenar 
mediador? Encara 

que per la composició d’actiu i passiu pugui resultar, 
fins i tot evident, que no es pot negociar, sí que és 
sempre imprescindible nomenar mediador, i no és 
convenient que ho sigui el notari, ja que en la següent 
fase caldrà nomenar mediador i, per descomptat , no 
ho podrà ser el notari. Potser que no accepti o renun-
ciï i caldrà nomenar altres o d’altres, però amb el límit 
temporal que marca la norma, així, art. 242 bis.1.9è, 
que són dos mesos. A més, per al nomenament del 
mediador concursal caldrà estar a l’art. 233 LC.

ACORD EXTRAJUDICIAL  
DE PAGAMENTS:  
LA MEDIACIÓ CONCURSAL
La Llei Concursal preveu l’”acord extrajudicial de pagaments” com a 
mecanisme per poder arribar a un acord amb els creditors i, en última 
instància, aconseguir el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI).

Àngel Serrano de Nicolás
Notari

Tiziana Di Ciommo
Col·legiada núm. 31.129
Presidenta de la Secció de 
Dret concursal de l’ICAB

L’AEP S’EMMARCA 
DINS DE LA 
CONVENIÈNCIA DE 
DESJUDICIALITZAR 
DETERMINATS 
SUPÒSITS 
D’INSOLVÈNCIA



Món Jurídic · #311 · Abril/Maig 2017 Actualitat 53

Pot acudir-se a qualsevol notari, o, si escau, regis-
trador mercantil o Cambra de Comerç? No hi ha lliu-
re elecció. L’art. 242 bis.1.1r parla de notari hàbil, i, a 
més, tampoc hi ha opció entre un o altre, així l’AEP de 
la persona natural no empresari únicament podrà ser 
davant notari, i per als altres supòsits a l’art. 233.3 LC.

Té contingut taxatiu la sol·licitud i la proposta de 
conveni? La sol·licitud únicament es pot fer en el 
formulari oficial quan sigui AEP de no empresari, i, 
d’altra banda, la proposta de conveni ha de respec-
tar els límits de l’art. 236 LC, que, a més, en l’AEP 
de no empresaris queda reduït, art. 242 bis.1.7º LC 
a les lletres a), b) i c), o el que és el mateix a una 
espera no superior a deu anys, lleves (que no pot 
ser exoneració, però sí que podria ser del noranta) 
i cessió en o per pagament, i, per descomptat, una 
barreja de tot això.

Estan taxats els honoraris notarials? En efecte, a 
més de interpretats per la RDGRN -sistema notarial- 
de 16 de novembre del 2016.

Quin és el termini per a la convocatòria? El media-
dor, en el termini de 10 dies des de l’acceptació del 
càrrec, haurà de convocar als creditors a una reunió 
que tindrà lloc en els 2 mesos següents. En cas d’in-
compliment del termini no es preveu cap sanció però 
es desvirtuaria la naturalesa de la institució finalitzada 
a reservar un tractament ràpid per a determinats tipus 
d’insolvències. Sense perjudici de l’anterior, seria en 
qualsevol cas aconsellable disposar d’una assegu-
rança que cobreixi el risc íntegrament.

Cal fer alguna comprovació prèvia? S’hauran 
comprovar els crèdits comunicats i la documentació 
presentada. Això comporta que s’haurà d’efectuar una 
revisió de la informació facilitada pel deutor, intuint 
que cal alterar aquella per la que resulti de la realitat. 
Pel que fa a si el control ha de ser exhaustiu o no, hi 
ha arguments per defensar una postura o una altra. El 
que és cert és que no es preveu -a priori- un meca-
nisme que permeti als creditors contestar l’existència 
i quantia del crèdit, sense perjudici que -a posteriori- 
es podria activar el mecanisme de la impugnació de 
l’acord, si escau, aprovat.

A qui caldrà convocar? Al deutor i els creditors. Per 
determinar aquests creditors s’utilitzen dos criteris, 
un de negatiu “quedant exclosos els de dret públic” 
i un altre positiu havent convocar “als identificats pel 
deutor o de l’existència es tingui coneixement”. El 
no convocar correctament a tots els creditors podria 

donar lloc a efectes anul·latoris en seu d’impugnació 
de l’acord pel que fa entre els subjectes legitimats per 
impugnar es troben “els no convocats”.

Quan es considera acceptat l’AEP? Es considerarà 
acceptat si, després de la celebració de la reunió, 
concorre el 60% del passiu per acords amb espera 
inferior a 5 anys i treu inferior al 25%; o el 75% del 
passiu per acords amb espera superior a 5 anys i treu 
superior al 25%. L’acord vincularà als creditors els crè-
dits (i) no gaudeixin de garantia real; (Ii) gaudeixin de 

garantia real per la 
part que excedeixi 
el valor de la garan-
tia; o (iii) gaudeixin 
de garantia real per 
la part que no ex-
cedeixi el valor de 
la garantia, només 
si haguessin votat 
a favor.

Com acaba l’expe-
dient? Després de 
l’inici de l’expe-
dient el deutor no 

podrà ser declarat en concurs i no es podran iniciar o 
continuar execucions, a excepció dels creditors amb 
garantia real que no recaigui sobre béns necessaris. 
L’expedient podrà finalitzar (I) amb l’acord en el qual 
els crèdits quedaran ajornats segons el pactat i els 
creditors afectats pel mateix no podran iniciar o conti-
nuar execucions; (II) o bé si l’acord fracassa, el deutor 
es veurà necessàriament abocat al concurs consecu-
tiu amb vocació liquidadora.

Cal impugnació de l’acord? Si, per falta de majories, 
superació de límits de posar / espera o desproporció 
de les mesures per part dels creditors no convocats o 
que no haguessin votat a favor. En cas d’estimació de 
la impugnació no cap retroacció de les actuacions ja 
que no estem davant d’un procés judicial, sinó davant 
d’un intent de mediació privat que s’esgota en el seu 
resultat. La seva única conseqüència serà la substan-
ciació del concurs consecutiu.

En definitiva l’AEP s’emmarca dins de la conveniència 
de desjudicialitzar determinats supòsits d’insolvència 
resultant el tractament òptim per a masses actives 
més modestes i menor influència bancària, donant així 
resposta al que demana el mateix tràfic econòmic per 
a la salvaguarda del teixit empresarial, davant el fracàs 
de la LC. 

L’AEP RESULTA 
EL TRACTAMENT 
ÒPTIM PER A 
MASSES ACTIVES 
MÉS MODESTES 
I MENOR 
INFLUÈNCIA 
BANCÀRIA



MIGUEL ÁNGEL GIMENO, PRESIDENT  
DE L’OFICINA ANTRIFRAU A CATALUNYA



Com a nou director de l’Oficina Antifrau, com pot 
aquesta organisme recuperar la confiança de la ciu-
tadania després de l’etapa de Daniel de Alfonso?
Exigeix un esforç recuperar la confiança de la ciutada-
nia vers l’Oficina, perquè, efectivament, va arribar un 
punt en què la situació s’havia deteriorat arran d’aquest 
cas concret. 

La percepció de la ciutadania és que la corrupció és un 
dels problemes més importants de la societat actual, 
per això és necessari que alguna institució lideri o coli-
deri aquesta lluita. 

L’Oficina és aquesta institució proactiva, i ha demostrat 
que és molt íntegre i que els seus empleats, són per-
sones que estan molt implicades en la lluita d’aquesta 
oficina. Jo crec que això sempre ha estat així, per això 
estem reforçant aquest posició per recuperar aquesta 
confiança, estem donant a conèixer i estem establint 
públicament exigències i criteris de control sobre la 
pròpia integritat de l’Oficina. 

Aquest és el principal repte com a director  
de l’Oficina Antifrau? En té d’altres? 
Recuperar la confiança de la ciutadania (per part de 
l’Oficina) no és el principal repte, però és impossi-
ble donar el següent pas si no tens unes garanties 
d’integritat. Aquest no és l’objectiu; això és instru-
mental. El nou equip -i tota la gent que hi forma part- 
volem que a mig termini l’Oficina sigui un referent 
dins de Catalunya.   

Cal consolidar la integritat, recuperar la confiança del 
ciutadà, i una de les millors maneres és ser el més 
transparents possibles.

En la seva compareixença al Parlament de Catalu-
nya  va revelar que havia detectat dèficits de control 
en àmbits com l’econòmic. Ens pot explicar de què 
es tracta? Ha trobat factures estranyes?
És evident que dins l’Oficina hi havia aspectes que 
eren millorables. Aspectes  econòmics i no econò-
mics. Hi vam actuar, posant controls comptables que, 

Miguel Ángel Gimeno ha desenvolupat una llarga carrera com a jurista. Va exercir com 
advocat a l’inici de la seva trajectòria, la major part de la qual, però, l’ ha consagrada a 
la magistratura, especialment en l’ordre penal; ha estat president del TSJC. Més enllà de 

l’estricte exercici professional ha dedicat bona part dels seus esforços a la defensa dels Drets 
Humans, amb dedicació especial a la situació de les persones privades de llibertat. Com 
garantir el dret fonamental a l’habitatge és una altra de les seves preocupacions actuals.

En els seus moment d’oci aprofita per llegir i viatjar. Li agrada passejar per la muntanya  
i mira d’escapar-se, sempre que pot,  a la seva terra natal, Binèfar.

“Cal regular la figura  
de l’alertador”

Text: Roser Ripoll    Fotografia: Albert Muñoz
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d’acord amb el que deia l’auditoria del Parlament. No és 
que fossin pràctiques il·legals però sí que s’havien d’ajus-
tar. Això ho hem fet. També la Sindicatura de Comptes ha 
fet una fiscalització de tots els comptes de l’any 2015.

Defensa “l’ètica de l’eficàcia” i “l’exercici del dret a 
saber” de la ciutadania, i s’ha mostrat partidari de 
col·laborar amb les organitzacions i les institucions 
dedicades a la lluita contra la corrupció. Amb quines 
entitats estan treballant? 
La lluita contra la corrupció no és la lluita d’una institu-
ció o de moltes institucions, és la lluita de tots, també 
de la ciutadania. L’única manera perquè tothom treballi 
en aquesta línia és que la ciutadania sàpiga exactament 
que s’ha està fent i per això cal ser molt transparent. 

En l’àmbit de persecució, també cal que sapiguem tot 
el que hi ha, no solament està legitimada l’Oficina An-
tifrau. En realitat és una tasca de tots, és una obligació 
de tots lluitar contra la corrupció. 

Hem d’estar units en aquesta lluita. Treballem amb 
institucions de caràcter públic com el Col·legi de se-
cretaris, interventors, o tresorers de l’Administració 
Pública...perquè un secretari d’un ajuntament, un inter-
ventor d’un ajuntament són els que primer se n’adonen 
que ha passat alguna cosa. A ells els interessa estar 
d’acord amb els criteris que s’han d’utilitzar perquè ens 
presentin les denúncies a nosaltres, perquè tinguin el 
nostre recolzament quan ells actuen i que sàpiguen 
que l’Oficina també els dona suport. 

El nostre àmbit d’actuació està dintre del sector públic. 
El sector públic és, bàsicament, tota l’Administració 
Pública de Catalunya, tots els ajuntaments de Catalunya 
–bàsicament són més 900-, entre altres entitats locals.

Fem també convenis amb col·legis professionals. Per 
exemple, en la reunió que he mantingut al degà del 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, 
li vaig preguntar si hi havia algun aspecte des de la 
seva perspectiva del col·lectiu d’advocats en relació 
amb la lluita contra la corrupció...Des de l’Oficina 
és compta amb l’advocacia. Si es posen denúncies, 
nosaltres actuarem. Lluitar contra la corrupció és una 
feina de tots. 

Una de les mesures que ha implantat l’Oficina Anti-
frau és que ara accepta denúncies anònimes. Com 
els hi arriben? Com es pot garantir que siguin 100% 
anònimes?
Les denúncies anònimes són una part de les que rebem. 
Des del nostre parer, no hi havia cap raó jurídica que im-
pedís que es pogués presentar una denúncia anònima.

En les denuncies anònimes senzillament hi ha la 
descripció dels fets. Si el contingut de la denúncia 
té les suficients dades perquè es pugui iniciar la 
investigació, la fem. Quin és el problema? Si no hi ha 
les dades suficients, no sabem a qui demanar-li una 
informació afegida. 

Per això, a part de les denúncies anònimes, n’hi ha un 
altre tipus que està previst a les lleis de l’Oficina, 
que són les demandes de confidencialitat. Per tant, 
hi ha persones que estan perfectament identifica-
des per l’Oficina però que ens demanen, i nosaltres 
acordem, que aquesta personalitat estarà subjecta 
a una reserva absoluta. Per això queda subjecta dins 
l’expedient. 

Amb aquest altre tipus, tenim totes les dades que ens 
donen i, a més, si nosaltres necessitem que s’ampliï 
alguna informació els hi podem requerir. Però de portes 
enfora, totalment reservada. 

També hi ha uns altres tipus de denúncies que no de-
manen confidencialitat.

“La lluita contra la corrupció no és  
la tasca d’una institució o de moltes 
és una qüestió de tota la ciutadania”
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On es poden posar les denúncies?
Les denúncies es poden posar a l’Oficina, per escrit, 
o bé per correu electrònic. Estem elaborant una pàgi-
na web des de la qual volem que es puguin canalitzar. 
 

N’han rebut moltes d’anònimes?
La implantació de les denúncies anònimes és un acord 
que es va prendre a finals del mes de setembre-prin-
cipis d’octubre. N’hem rebut però són molt poquetes. 
De confidencials n’hi ha, globalment, de l’ordre d’un 
19% (al 2016).

L’actualitat judicial ens ha mostrat que hi ha molts 
casos de corrupció que s’aclareixen quan hi ha  
empresaris que són citats en processos judicials.  
És l’única manera?
Quan es fa en sí d’un procés judicial el que s’està 
buscant per part de la persona que fa algun tipus de 
confessió i que té implicacions és un benefici propi.  
És legítim que ho busqui. A nosaltres ens interessa 
més la figura de l’’alertador’. La seva lleial facultat 
està en l’interès públic, en el conjunt de la ciutadania, 
i no en el seu cap. I quan veu una pràctica corrupta  
la denuncia. 
 

És necessari que es legisli sobre  
la figura de l’alertador?
Sí. Perquè actualment l’alertador és una persona que 
té un alt contingut moral en el seu comportament.  
I és una persona que en certs casos s’està jugant molt. 
Si volem que funcioni, a l’alertador se l’ha de protegir. 

Es pot considerar “alertardor” una  
persona que posa una denúncia anònima?
Si és anònima, ja no necessita protecció. L’alertador 
ha de ser una persona identificable.  Aquesta persona 
ha fet una actuació que pot comportar uns perjudicis 
laborals, morals que sigui menystingut en un àmbit de 
progressió professional i a aquest senyor o senyora se 
li ha de donar unes garanties que no li passarà res. Per 
això necessitem una legislació protectora. Que ho pot 
fer ara? Sí. Però se la juga. I el que volem és que no 
se l’hagi de jugar de cap manera perquè està fent un 
benefici a la societat, i s’ha de correspondre a aquest 
benefici a la societat.

La premsa ha recollit que el frau fiscal descobert  
a Catalunya ha crescut un 24%.  
Com valora aquesta dada? 

Té una vessant positiva i una vessant negativa. Perquè 
no és que hagi pujat el frau fiscal, sinó que han pujat les 
inspeccions i el que s’ha descobert. Això no vol dir que 
abans fos menys....Aquesta és la vessant positiva. I la 
vessant negativa és que continuem tenint en la nostra 
societat un alt nivell d’insolidaritat, de manca d’ètica 
pública, perquè pensem que els impostos és una cosa 
que els ha de pagar l’altre... I s’ha de combatre aquest 
pensament. 

Aquesta lluita és més difícil, perquè no solament és en 
l’àmbit de la inspecció –que també-, sinó que és bàsica-
ment molt significativa com es comporta una societat 
envers aquests aspectes. “¿Quiere factura? ¿Con IVA 
o sin IVA?”. Aquestes són expressions que no sobten 
a ningú de nosaltres quan arriben a un comerç.  Cada 
vegada menys, afortunadament... En qualsevol cas és un 
bon índex per saber la salut ètica d’una societat.

Quines iniciatives legislatives creu necessàries per 
lluitar contra el frau? Fa falta una llei de finança-
ment dels partits polítics a la vista de tots els casos 
de corrupció que estan afectant a aquestes organit-
zacions?
Necessitem una “bona”  llei de finançament de partits 
polítics.  Els partits polítics són importants per al funci-
onament d’una societat democràtica, representativa, el 
que no podem fer és ignorar-ho. I això té un cost. 

Com a expresident del TSJC...existeix la separació 
de poders o la justícia està polititzada?
Depèn de l’expressió, del contingut que li vulguem 
donar en aquesta expressió. És evident –i no ho dic jo, 
ho diu el Greco en la seva anàlisi- que retreu a la justí-
cia espanyola, als òrgans de govern de la justícia espa-
nyola, no al jutge que dicta les resolucions, que té uns 
mecanismes de selecció de persones que permeten 
una barreja o una influència política. I això ja no ho dic 
jo.... Per tant, això és un fet. El problema és que quan 
davant el jutge es porten assumptes que bé per raons 
de la persona o del que s’està debatent està en l’àmbit 
del món polític. Vulguis o no vulguis, el jutge ha nave-
gar sobre aquest marc polític i de vegades li costa més, 
d’altres menys... Però jo estic convençut que s’intenta i 
es fa el millor possible.

Com valora la situació en què es troba Catalunya?
Com a ciutadà, la veig amb força complexitat política. 
Espero i desitjo que sapiguem sortir d’aquesta situació 
sense ferides. 



1. PRESENTACIÓ

 
Una de les frases més repetides en qualsevol con-
versa entre amics, coneguts, saludats o companys 
de feina mentre fan el cafè, és: “No tinc temps per a 
res!”. Aquest fet es radicalitza de forma dramàtica si la 
conversa en qüestió la porten a terme mares treba-
lladores. No diguem ja si són advocades. Certament, 
tal com està concebut el món fins ara, l’horari labo-
ral –per aquells que tenen sort de tenir-ne- absorbeix 
la major part del nostre temps, el que ens deixa amb 
una disponibilitat reduïda per portar a terme activitats 
culturals o esportives, d’atenció d’un mateix, de parti-
cipació cívica -i democràtica- o d’educació -i acompan-
yament- dels nostres fills. 

La jornada laboral sembla marcar la nostra agenda, 
fet que es veu reforçat pels horaris escolars, pels de 
l’hostaleria i del món de l’espectacle o fins i tot pels 
televisius. La manca de flexibilitat horària o dit d’una al 
nostre país- i l’excés d’hores a la feina -tot i situar-nos 
a la cua de la productivitat a tota Europa- dificulten el 
canvi i, a la vegada, ens fa entrar en un espiral que im-

possibilita mesures empresarials valentes per portar a 
terme la Reforma Horària, com ara la gestió per valors 
i objectius o el treball a distància. 

Aquesta realitat, que s’arrela a la nostra cultura, acos-
tuma a associar-se, erròniament, a factors climàtics i 
fins i tot de trets del caràcter del sud d’Europa. A gai-
rebé tota Europa -i a tot el món, de fet-, l’horari laboral 
comença entre les vuit i les nou del matí i finalitza 
entre les quatre i cinc de la tarda, amb una aturada 
d’una hora -com a molt- per dinar. És el que es coneix 
com el -nine to five- A l’Estat espanyol, en canvi, les 
jornades s’allarguen de manera majoritària fins les set 
o vuit del vespre, amb una aturada de dues hores per 
dinar, en moltes ocasions. (50% de persones que tre-
ballen ho estan fent a les 18h i un 30% a les 19h). El 
motiu d’aquests horaris s’ha de buscar en l’herència 
que arrosseguem des dels anys seixanta. No obstant, 
és cert que a la resta de països de la conca medite-
rrània hi ha la tendència d’allargament de la jornada 
laboral.

Com a resultat d’aquest horari laboral, som el país on 
se sopa a les 10h de la nit, com ens descriu el New 

LA REFORMA 
(HORÀRIA) QUE 
VE A CATALUNYA
La ciutadania desitja un canvi per prendre com a referència el nivell de qualitat 
de vida existent en països europeus com Holanda, Alemanya o Dinamarca, 
sense perdre aquells beneficis de la vida mediterrània. L’objectiu és retornar a 
l’organització horària d’Itàlia o Portugal.

Fabian Mohedano
Diputat ponent-relator de la Llei de la 
Reforma Horària al Parlament de Catalunya.  
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York Times a l’article del 17 de febrer de 2014 - Spain, 
Land of 10 P.M. Dinners, Asks if It’s Time to Reset 
Clock, sopem tard -molt tard, massa-, passades les 
10h de la nit i ens anem a dormir passada la mitja nit. 
Això suposa menys hores de son, i de pitjor qualitat, i 
també implica no realitzar un esmorzar en condicions, 
a primera hora, abans d’anar a treballar. 

La conseqüència d’aquesta terrorífica descripció és 
que la ciutadania requereix de temps lliure de qualitat 
per poder passar més estona amb la família, gaudir 
d’activitats que siguin del seu interès, participar de 
forma activa en la vida comunitària i pública del país i 
fins i tot per descansar i dormir més. De fet, aquesta 
qüestió és la que cada cop guanya més pes a l’hora 
de plantejar el relat argumental de la Reforma Horària: 
els horaris són una qüestió de salut pública. 

Les empreses, per la seva banda, necessiten amb 
urgència que les persones que les formen disposin 
d’aquest temps. Només així aconseguirem treballa-
dors motivats i compromesos amb les organitzacions, 
s’evita el presencialisme, l’absentisme injustificat i per 
tant la baixa productivitat, mal endèmic al nostre país. 
I en un context de sortida de la crisi, la retenció del ta-
lent a partir del que es coneix com a salari emocional. 

Existeixen molts motius per a sumar-se a la Reforma 
Horària, que amb el fil de salut, expliquen, reforcen i 
complementen la idea que necessitem més temps de 
lliure disposició per viure, per fer-ho amb més benes-
tar i per gaudir en tots els àmbits de la nostra vida, 
que en són molts i ben diversos.  
 

TRES GRANS DEBATS EN FORMA DE REPTES

 
En la Reforma Horària s’emmarquen 3 grans debats 
que es poden plantejar com a reptes: 

1) Recuperar les dues hores de desfasament horari 
en relació a la resta del món. Som l’únic país del món 
que dina a les 15h. i sopa a partir de les 21h. que ha 
perdut una hora sencera de son, que només 2 de cada 
10 esmorzen a primera hora del matí i que s’ha inven-
tat un esmorzar inèdit a quarts d’onze o de dotze. El 
trencament del ritme circadiari que ha perdurat des 
dels primers sapiens fins els nostres dies té unes con-
seqüències devastadores sobre la salut.

2) Impulsar una nova cultura del temps a les organit-
zacions a favor de models més eficients i productius. 

Això ho compartim 
amb els països me-
diterranis i llatins. 
Els principals be-
neficis poden ser 
l’increment d’una 
productivitat sos-
tenible, descens 
de l’absentisme, 
disminució de la 
sinistralitat laboral 
i les condicions as-
sociades a l’estrès, 
millora del clima la-
boral i del compro-
mís de la plantilla 
i la fidelització del 
talent de les perso-
nes treballadores. 

3) Fer un debat a escala europea sobre la idoneïtat de 
recuperar el fus horari GMT que ens correspon per 
situació geogràfica, necessitat que compartim amb 
França, el BENELUX i Algèria, que també se situen a 
l’hora de Berlín. I en aquest bloc, es pot incorporar el 
reclam dels experts que aconsellen suprimir el canvi 
d’hora. L’estalvi energètic cada cop és menor.  

EL TRENCAMENT 
DEL RITME 
CIRCADIARI QUE 
HA PERDURAT 
DES DELS PRIMERS 
SAPIENS FINS 
ELS NOSTRES 
DIES TÉ UNES 
CONSEQÜÈNCIES 
DEVASTADORES 
SOBRE LA SALUT
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3.CAP AL MOMENT ZERO

Els països europeus més avançats porten a terme 
aquesta transformació des de fa dècades. Substi-
tueixen el model d’horari agrari i industrial per un 
esquema adaptat a la seva gent i a les seves necessi-
tats, en el context de la societat de coneixement. Cal 
aprofitar aquesta inèrcia i participar en la millora de la 
qualitat de vida de les persones gràcies a uns nous 
horaris més humans que alhora siguin més eficients. 

En un context de crisi necessitem nous vectors que 
ens ajudin a cercar fórmules de creixement i benestar. 
S’intueix que l’horari pot ser un de rellevant. La rique-
sa personal i col·lectiva també és possible mesurar-la 
a partir de la quantitat de temps de què disposem. 
Sabem que l’horari és un generador de desigualtat 
social. I plantejar mesures que ens ajudin distribuir-lo 
millor és una manera també de reconstruir l’estat del 
benestar.

Estem convençuts que el nostre plantejament és 
un combat que es lliura des del discurs de la salut 
pública, i no només des del relat de la conciliació 
com possiblement es planteja al llarg de molts anys. 
Pensem que la Reforma Horària aportarà més salut en 

tres dimensions: a 
les persones, a les 
organitzacions i a 
la societat general. 
A nivell personal, 
més benestar amb 
hores de son, més 
sincronització amb 
el ritme de vida 
quotidiana que 
marca la crono-
biologia i menys 

estrès. A nivell organitzatiu, més eficiència i compe-
titivitat, per tant, més fortalesa de les organitzacions 
davant el repte d’internacionalitzar-se per sobreviure. 
I, a nivell social, més cohesió i qualitat democràtica, 
ja que un alt nivell educatiu, cultural i de compromís 
comunitari portarà a una societat més equitativa.

Davant la pregunta de si la societat catalana està 
preparada per a la Reforma Horària, caldria respondre 
amb una altra bateria de qüestions: quina societat 
no està a punt sempre per viure millor, per tenir més 
temps de lliure disposició, per cercar camins cap a la 
llibertat i felicitat personal i pública? Justament per-
què es tracta d’una iniciativa de sentit comú. Possible-

ment el que ara ens cal és sentit d’estat, un pacte a 
diversos nivells entre els actors que poden possibilitar 
l’acceleració dels horaris. En detectem cinc de prin-
cipals: el món laboral, el comerç i el consum, l’admi-
nistració pública, la comunitat educativa, la cultura i el 
lleure. I un de transversal que és la mobilitat. 

Hem estat tres anys per impulsar la Iniciativa: un any  
a fomentar -2014-, un any a sensibilitzar -2015- i un 
últim any a concretar la reforma -2016-. Possiblement 
mai una iniciativa ciutadana havia aconseguit generar 
tantes expectatives en tan poc temps. La responsa-
bilitat de les parts implicades és molt gran per evitar 
que hi hagi una decepció majúscula.

La Llei de la Reforma Horària ja està redactada i en 
fase de compareixences i estan en marxa les taules 
quadrangulars -instrument de concertació- que han 
de conduir a l’impuls del futur Pacte Nacional per la 
Reforma Horària. Per altra banda, patronals i sindicats 
signen el 22 de setembre de 2.016 l’”Acord d’impuls 
laboral de la Reforma Horària. 10 objectius per a la 
negociació col·lectiva”. L’acord social és clau, fins i tot 
més que la dimensió legislativa.

En aquest sentit, sovint ens pregunten amb quins en-
trebancs ens trobem. En bona part, pensem que és un 
combat contra la ignorància. Contra la desmemòria, ja 
que només fa seixanta anys al nostre país es dinava a la 
una i se sopava a les vuit. I aquí ens pensem que tota la 
vida és com ara. Ens creiem diferents i que és una qües-
tió de clima o cultura. No, és l’herència franquista, del 
moment que es coneix com el desarrollismo, en que el 
pluriempleo i les hores extres fan que es modifiqui l’hora 
de dinar i sopar. I, per tant, la de dormir. S’acaben ins-
tal·lant uns horaris i un ritme de vida quotidiana inèdits al 
món. També és un combat contra la resistència al canvi, 
com passa a altres moviments que pretenen transfor-
macions de fons. En aquest sentit, ens emmirallem en 
la lluita contra el tabaquisme. El naixement d’una llei, 
acompanyada de mesures de promoció -el tabac mata- i 
la pujada del preu, fa que una qüestió que semblava im-
possible fos realitat en poc temps: no només es redueix 
el consum sinó que molta gent surt a fumar al balcó de 
casa seva o ja no ho fa al cotxe. 

Amb els horaris ha de ser el mateix: necessitem pa-
lanques d’acceleració. Allunyem la ignorància i tendim 
a reduir a zero els descreguts que pensen que és 
impossible un canvi d’aquesta magnitud. De fet, ja 
canviem una vegada els horaris. Per què no ho tornem 
a fer i posem el comptador a zero de manera que ens 
ajudin a avançar?

L’ACORD SOCIAL 
ÉS CLAU, FINS I 
TOT MÉS QUE 
LA DIMENSIÓ 
LEGISLATIVA





L a roda de reconeixement en seu judicial no és 
un tema intranscendent. Infinitat de condem-
nes s’han basat en el reconeixement en roda i 
en igual nombre l’absència de reconeixement 
ha suposat el sobreseïment de la causa.

Òbviament, el motiu de la roda de reconeixement 
és confirmar la identitat de la persona que està sent 
investigada per la presumpta comissió d’un delicte. 
Aquesta prova té un doble vessant; d’una banda, es 
tracta d’un mitjà d’investigació per aclarir la participa-
ció d’un subjecte en un fet delictiu. En el seu segon 
vessant, la roda de reconeixement és una mena de 
prova preconstituïda de doble caràcter: documental 
i testifical. D’acord amb els principis propis del dret 
penal, aquesta prova ha de ser introduïda davant del 
Tribunal mitjançant la ratificació realitzada pel testi-
moni que va identificar el subjecte en la roda. Un cop 
integrada, la prova de càrrec és vàlida per si mateixa 
per fonamentar una condemna.

Sense voler avançar les conclusions de l’article, no 
puc deixar d’assenyalar, que en la pràctica, en la qual 
possiblement han passat dos anys des del reconeixe-
ment en roda, els testimonis es limiten a ratificar el 
reconeixement, assenyalant a la persona que es troba 
en la banqueta gairebé sense mirar-la.

Perquè una roda de reconeixement sigui vàlida, ha 
de complir diversos requisits, però aquests, moltes 
vegades són més teòrics que pràctics. En primer lloc, 
el nombre de figurants que ha de contenir la roda. El 
Suprem ha anat variant la seva doctrina al llarg dels 
anys, però malgrat que s’admeten tres figurants, a 
més del propi investigat, l’habitual és que sempre si-
guin quatre figurants més l’investigat. Els figurants els 
pot portar el propi advocat de la defensa, acudint als 
calabossos del Jutjat acompanyat dels agents de l’au-
toritat per assenyalar a figurants, o fins i tot sortir al 
carrer a buscar a possibles figurants. Res no impedeix 
que l’investigat modifiqui totalment la seva aparença 
física o fins i tot que el lletrat porti a la roda de reco-
neixement a germans o familiars de l’investigat.

Els figurants han de reunir similars característiques 
físiques amb l’investigat, però no ens enganyem, 
l’únic garant d’aquest requisit és el lletrat de la defen-
sa. Creguin-me quan els dic, que he rebut més d’una 
reprimenda per part de Lletrats de l’Administració de 
Justícia per eliminar figurants que no coincidien ni en 
el color de pell ni en l’edat ni en el pes. No obstant 
això, el Tribunal Suprem no ha ajudat gaire amb afir-
macions com la que segueix: “la no semblança entre 
les persones mostrades ha de ser extrema perquè no 
compleixi les exigències de l’article 369 de la LECrim”.

LA RODA DE RECONEIXEMENT 
I LA IRRUPCIÓ DE LES  
XARXES SOCIALS
Com l’accessibilitat a les imatges en les xarxes socials poden influir en la 
identificació d’un sospitós en una roda de reconeixement.

Gerard Cormenzana Alaña
Col·legiat núm. 34.372
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Un cop assenyalats els requisits formals de la roda, 
perquè aquesta produeixi eficàcia s’han de complir 
altres requisits, que malgrat que semblin una obvietat, 
he de remarcar: el testimoni o la víctima no han de 
conèixer prèviament a l’agressor; de conèixer-lo prè-
viament, la roda seria inútil doncs amb identificar nom 
i cognoms seria suficient. Però a més el testimoni no 
ha de tenir cap contacte amb l’investigat ni personal 
ni mediàticament, des del moment en què es comet 
el delicte fins que es realitza la roda de reconeixe-
ment. Històricament, el problema sorgia a resultes 
de la mediatització dels casos per part de premsa o 
televisió que bombardejaven amb fotografies, vídeos i 
fins i tot amb autèntiques biografies dels investigats. 
Amb el lògic resultat de contaminació total de la prova 
de reconeixement, ja que els testimonis tenen més 
present la fotografia que han vist desenes de vega-
des per televisió, que les d’un record difús enterbolit 
per “la realitat dels mitjans”. No obstant això, per als 
lletrats, aquesta situació era senzilla d’acreditar i per 
descomptat sembrava el dubte en el jutjador.

Però d’un temps ençà ens trobem davant un escenari 
que fa trontollar els fonaments d’aquesta tan soco-
rreguda prova. Aquest fenomen es diu xarxes socials, 
abanderades per Facebook, Instagram i Twitter ens 
altres i liderades pel tot poderós Google.

Prèviament a diligenciar la pràctica de la roda, el sospi-
tós ha estat investigat i per tant el seu nom i cognoms 
apareixen a la causa. Causa que és coneguda per la 
víctima del delicte i pel seu lletrat. El problema és 
evident, en l’era de les xarxes socials i internet, ningú 
escapa de la seva ample abraçada.  Les insta a què 
posin el seu nom i cognoms en imatges Google.

Aquesta situació d’accessibilitat a la pròpia imatge a 
través de les xarxes no és desconeguda per les perso-
nes que es veuen immerses en un procediment penal 
de manera més o menys habitual. Sent cada vegada 
més freqüent que després de la comissió d’un fet de-
lictiu es desenvolupi una activitat frenètica destinada a 
esborrar les dades i sobretot les imatges de tota xarxa 
social per part dels implicats, que són coneixedors de 
la importància que té romandre ocults a la xarxa.

Però la gran majoria de la població vivim aliens a les 
conseqüències que pot tenir el “nu” de la nostra vida 
personal en les xarxes. Qualsevol ciutadà que sigui inves-
tigat per un delicte i que per no quedar prou clara la seva 
participació precisi de la diligència de la roda de reconeixe-
ment, es troba exposat a la possibilitat de ser erròniament 
identificat. Ja sigui per mala fe o simplement per imper-
feccions de la memòria fotogràfica augmentades pel 
visionat a Google de les fotografies que de manera lliure 
han estat publicades en les xarxes.Evidentment resulta 
impossible acreditar que la víctima o el testimoni han 
acudit a Google per “refrescar” la seva memòria, o si per 
contra, el que recorden quan realitzen la identificació és 
exactament la fotografia que han vist a internet.

No sóc un gran defensor del secret de sumari, ja que 
considero que minva la capacitat de reacció de la de-
fensa, però aquest és un altre debat. Però sí conside-
ro que a causa de la nova realitat que han establert 
les xarxes socials el legislador hauria de revisar la Llei 
d’enjudiciament criminal per poder establir un període 
de “secret d’identificació” de l’investigat, en tant que 
no es faci la roda de reconeixement, ja que aquesta 
serà l’única manera de garantir la no contaminació 
d’aquesta controvertida prova. 



ENTRE NOSALTRES

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional en Sen-
tencia 16/26, de 3 de octubre de 2016 resuelve el 
recurso de Amparo 6526/2013 interpuesto por un 
interno del Centro Penitenciario de Madrid IV, contra 
la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria y 
confirmada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
en Alzada y Reforma, a favor del mismo y reconoce 
que se ha vulnerado su Derecho a la Presunción de 
Inocencia porque la resolución sancionadora se dicta 
sin consideración a la pruebas de descargo propues-
tas por el recurrente y porque además se valora inde-
bidamente un testimonio de referencia. Los hechos 
se inician con el parte que la funcionaria de prisiones 
del departamento de cámaras de control remite al 
Director comunicando que los funcionarios del módu-
lo 7 habían observado al recurrente realizar llamadas 
desde la cabina situada en el patio, cuando tenía 
las mismas agotadas y junto al mismo se adjuntan 
los listados de registros telefónicos en que constan 
las llamadas realizadas en las horas indicadas y el 
nombre de los titulares de las tarjetas desde donde 
se realizan las mismas a números autorizados para 
estos internos pero no para el solicitante de Amparo. 
Estos hechos son recogidos en el pliego de cargos y 
el interno en el correspondiente de descargo niega 
los hechos y propone prueba, a la vez que solicita 
traslado de lo actuado. Sin embargo, no se practica 
ninguna de las pruebas que propone ni se motiva la 
desestimación. El Acuerdo sancionador plasma lo re-
latado en el pliego de cargos y se declara al recurren-
te autor de dos faltas graves castigadas con sanción 
de 30 días de privación de paseos y actos recreativos 
por cada una de ellas. El Acuerdo se recurre en Alza-
da y en Reforma poniéndose de manifiesto la vulne-
ración de los derechos fundamentales de audiencia 
y defensa a utilizar los medios de prueba propuestos 
y a un proceso con garantías. Asimismo, se ataca la 
presunción de veracidad que se ha otorgado al parte 
del funcionario que al no haberse contrastado ha 
dejado sin contenido el derecho a la presunción de 
inocencia, que se ha transformado en presunción de 
culpabilidad al ser el acusado quien ha de soportar la 
carga de la prueba.  
 

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 
CONFIRMAN LA SANCIÓN

El interno presenta Recurso de Amparo que funda-
menta en la vulneración del derecho fundamental a 

VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO A 
LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA

Gloria Soto Aguilera 
Vocal de la Comisión de Derecho 
Penitenciario
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la presunción de inocencia y cuestiona el parte del 
funcionario como prueba de cargo suficiente para 
enervar el mismo. Se justifica la trascendencia cons-
titucional en que no se ha determinado el alcance de 
la presunción de inocencia ni tampoco la presunción 
de veracidad que recoge el art. 134.3 LPC, en rela-
ción a los partes. El Tribunal Constitucional recoge 
que las garantías del procedimiento disciplinario 
penitenciario han de operar con especial intensidad 
en tanto que la sanción puede suponer una grave 
limitación de la ya restringida libertad inherente al 
cumplimiento de una pena, pudiendo repercutir en 
el régimen de vida y tratamiento penitenciario, hasta 
el punto de condicionar el disfrute de permisos y la 
progresión en grado. Por ello, el “ius puniendi” está 
condicionado por el art. 24.2 CE., por la prueba y por 
el principio de contradicción que supone poder de-
fender las propias posiciones.  

“La condición de interno en centro penitenciario 
no puede implicar más limitación de sus derechos 
fundamentales que la expresada en el contenido 
del fallo condenatorio, la propia del sentido de la 
pena y la prevista en la Ley Penitenciaria confor-
me al art. 25.2 CE.” 

El Alto Tribunal vuelve a recordar que entre las garan-
tías del art. 24.2, proyectadas desde los principios de 
publicidad, oralidad e inmediación y aplicables a todos 
los procedimientos sancionadores, se encuentra el 
derecho a la presunción de inocencia que implica que 
la carga de los hechos recae sobre la Administración, 
no pudiendo imponerse sanción alguna que no tenga 
fundamento en previa actividad probatoria lícita sobre 
la que el órgano competente pueda fundamentar 
un juicio razonables de culpabilidad con prohibición 
absoluta de utilizar pruebas obtenidas mediante vul-
neración de derechos fundamentales. (No se puede 
exigir al acusado una probatio diabólica de los hechos 
negativos STC 45/97). Ahora bien, indica que el parte 
emitido por los funcionarios de prisiones puede ser 
suficiente para que la Administración penitenciaria y 
el órgano judicial tenga por desvirtuado el principio de 
presunción de inocencia, sin vincular esa eficacia a lo 
previsto en el art. 137.3 LPC. 

Desde la STC 76/90, se ha venido precisando, por 
parte del Tribunal Constitucional que los partes de 
funcionarios tienen un valor más allá de la denuncia, 
sin embargo, está excluida su eficacia “iuris et de 
iure”. “el parte es un primer medio de prueba, some-

tido a la libre valoración de la prueba y a los criterios 
de racionalidad”. Por ello, está sometido al principio 
de contradicción que supone que el interno pueda 
tener acceso al contenido de la denuncia si va a ser 
utilizado como medio probatorio de cargo. “Se debe 
posibilitar contradecir no sólo los hechos imputa-
dos, sino también los medios de prueba usado por la 
Administración”. Este requisito se cumple cuando la 
denuncia viene plasmada en el pliego de cargo o el 
pliego de cargos aporta conocimiento de los hechos, 
su calificación y la sanción propuesta, así como las 
pruebas que sustentan la acusación y ello para evitar 
indefensión”. 

El razonamiento añade que el valor del parte se 
extiende a los hechos presenciados por los fun-
cionarios de prisiones, de quienes es predicable la 
imparcialidad, (art. 80 LGP), con especialización en 
labores de custodia, vigilancia y mantenimiento de 
orden interno, (art. 64. RP) y con competencia para 
emitir partes (art. 71.2 RP) y han de llevar los datos 
de identificación del emisor firmante el lugar y la 
fecha”.  En base a estas consideraciones se concluye 
que el parte no tiene valor probatorio porque es un 
parte de referencia y su contenido no fue conocido 
por el interno ni se desarrolló en un contexto contra-
dictorio. El TC y el Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos STEDH de 19/12/90 admiten el testimonio 
de referencia en los casos de imposibilidad real y 
efectiva de obtener la declaración del testigo directo 
y principal.  Al demandante de amparo se le niega el 
acceso al material probatorio de cargo y en ningu-
na instancia se da respuesta a su reiterada solicitud 
de práctica de prueba en el ejercicio del derecho 
de defensa. Las circunstancias del caso conducen 
a afirmar que se ha producido una vulneración del 
principio a la presunción de inocencia al valorarse 
como prueba el parte de un funcionario que conoce 
los hechos por referencia, sin haberse identificado, 
citado ni oído a los testigos directos de los hechos 
cuando así pudo hacerse, y sin posibilitar que la afir-
mación del parte pudiera ser objeto de contradicción. 
Se estima el Amparo y se anulan la Resolución admi-
nistrativa sancionadora y los Autos que la confirman.  
La Sentencia evidencia la necesidad de que todos 
los internos tengan acceso a un Letrado del Turno de 
Oficio de Penitenciario cuando carezcan de recursos 
para designar de forma privada, desde el inicio del 
expediente disciplinario y durante toda su tramita-
ción, para poder ejercitar su derecho de defensa con 
todas las garantías. 



ENTRE NOSALTRES

El pasado 24 de enero se celebró en el ICAB una 
conferencia que, llevando por título “las reglas de 
pago del crédito contra la masa en el concurso. 
Interpretación juridisprudencial”, salvando la licen-
cia añadida por este autor, impartió el Magistrado 
del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona, Alberto 
Mata Sáiz.

La ponencia era francamente esperada al versar 
sobre una materia muy sensible en todo concurso 
de acreedores, la del orden de pago de los créditos 
contra la masa y especialmente la de dicho pago en 
concurrencia con un escenario de insuficiencia de 
la masa activa, o lo que es lo mismo, aquel que se 
genera cuando el producto de la liquidación de todos 
los activos de la concursada, es insuficiente para 
pagar todos los créditos generados tras la declara-
ción judicial de concurso.

Alberto Mata nos ilustró ampliamente sobre una 
buena serie de derivadas que la materia presenta, 
enlazando cada punto analizado con la jurisprudencia 
dictada por el Tribunal Supremo sobre dicha materia 
específica. Esperábamos, no obstante, con mayor 
anhelo, su exposición técnica (ya nos anticipó ade-
cuadamente, y seguro que de forma acertada, que 
no se pronunciaría ni manifestaría su opinión perso-
nal al respecto) sobre la que seguramente será una 
resolución célebre en esta materia, la Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 390/2016 de 8 de junio, sobre 
prelación de créditos contra la masa, en la que se 
hace un especial análisis de los criterios de pago del 
honorario de la Administración Concursal, en supues-
tos de concursos de acreedores en los que la masa 
activa es insuficiente para pagar de forma íntegra 
todos los créditos contra la masa. No puede negarse 
que el foco del interés de la generalidad, residía en 
el análisis de esta cuestión tan crítica, que a buen 
seguro despertará todo tipo de opiniones e interpre-
taciones, desde el “ya era hora” hasta el “hasta aquí 
hemos llegado”. A riesgo de equivocarme, mucho me 
temo que será más lo segundo que lo primero, pese 
a que gran parte del razonamiento jurídico que sub-
yace en la resolución del Tribunal Supremo, tiene su 
razón de ser, tratándose, como tratamos, de procedi-
mientos concursales que venimos a denominar como 
intrínsecamente quebrados en los que del concurso 
nace un nuevo concurso. El que escribe actuó de 
contra ponente, puntualizando los que a su modo de 
ver constituían posibles déficits o lagunas de la reso-
lución jurídica, fue esta la estructura de la conferen-

LAS REGLAS DE 
PAGO DEL CRÉDITO 
CONTRA LA MASA 
EN EL CONCURSO. 
INTERPRETACIÓN 
JURIDISPRUDENCIAL. 
“MALOS TIEMPOS  
PARA… LA 
ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL”

Carlos Zarco Puente 
Colegiado núm. 19.466
Secretario de la sección de Derecho 
Concursal del ICAB
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cia en la que, como indico, lo esencial era conocer 
la decisión del alto Tribunal por boca del Magistrado 
Alberto Mata.

Antes de proseguir quiero acordarme de ti, queri-
do lector, que permaneces atento pese a la escasa 
técnica de este que te escribe sobre un asunto que 
puedes no dominar por no ser el derecho concur-
sal tu especialidad o habitat natural. Y me acuerdo 
porque, antes de proseguir es necesario clarificar 
dos conceptos, o más que ellos, dos ideas esencia-
les. Crédito concursal es aquel cuya obligación nace, 
con independencia de su vencimiento, antes de la 
declaración judicial de concurso, en cambio el crédito 
contra la masa es aquel que lo hace con posteriori-
dad, normalmente cuando la Administración Con-
cursal ya está en el ejercicio de su cargo y de forma 
activa o pasiva ha autorizado su nacimiento con su 
visto bueno. Del mismo modo, insuficiencia de masa 
activa, será aquel estado económico del concurso, 
que no es capaz de dar una respuesta positiva en 
términos de pago, al crédito que nace con posteriori-
dad a la fecha en la que el concurso es declarado por 
el Juez. 

Ante una situación económica de las características 
señaladas, el legislador, que nos ha aturdido reitera-
damente con la promulgación de un sinfín de bises 
al articulado primigenio de la Ley Concursal (la más 
modificada en el más corto plazo), introdujo en el año 
2011 el artículo 176 bis que, esencialmente, permite 
a la Administración Concursal, previa comunicación 
escrita al Juzgado Mercantil, alterar los criterios 
ordinarios de pago del crédito contra la masa, o lo 
que es lo mismo, alterar la regla general de pago de 
dicho crédito a fecha de vencimiento, proclamada 
en el artículo 84.3 de la Ley Concursal. A partir de 
ese preciso momento, la Administración Concursal 
deberá seguir, para pagar, el orden dispuesto en el 
apartado segundo del artículo 176bis, y, en su caso, 
a prorrata dentro de cada número (1º.- Los créditos 
salariales de los últimos 30 días trabajados en cuan-
tía que no supere el doble del SMI. 2º.- Los salarios 
e indemnizaciones en la cuantía máxima establecida 
en dicho precepto. 3º.- Los créditos por alimentos del 
art. 1454.2 en cuantía que no supere el SMI. 4º.- Los 
créditos por costas y gastos judiciales del concurso y 
5º.- Los demás créditos contra la masa), establecién-
dose específicamente como excepción a la prelación 
indicada, aquel crédito contra la masa que se consi-
dere imprescindible para concluir la liquidación.

Pues bien, hasta que el Tribunal Supremo se ha ex-
presado a través de su sentencia de fecha ocho de 
junio de 2016, la Administración Concursal con más o 
menos dificultades, hacía obviamente todo lo posible 
para cobrar su honorario judicialmente aprobado, 
fuere el de la fase común, fuere el de la fase de liqui-
dación, en cualquier caso.

El panorama, a la luz de dicha sentencia, cambia 
radicalmente. El Tribunal Supremo entiende que el 
honorario de la Administración Concursal es un crédi-
to imprescindible para concluir la liquidación, cuando 
“responda a actuaciones estrictamente necesarias 
para obtener numerario y gestionar la liquidación”. 
Cuando no responda a ello, el honorario, sea por la 
fase común sea por la de liquidación, deberá incar-
dinarse en el número 5 del art. 176bis apartado 2 de 
la LC, como si de un crédito más contra la masa se 
tratara, o lo que es lo mismo, siempre por detrás de 
los cuatro tipos de créditos contra la masa que le 
precederían.

Comprenderá el lector que el conflicto está servi-
do. ¿Qué es o se considera actuación estrictamente 
necesaria para obtener liquidez? y, de considerarse, 
cómo se cuantifica. El abanico de interpretaciones 
posibles se abre de par en par, si bien el Tribunal 
Supremo no se pronuncia al respecto, delegando 
la conceptualización y acreditación del hecho en la 
Administración Concursal, que deberá ser quien en 
trámite separado determine el acto y cuantifique el 
honorario en atención a los linderos terminológicos 
establecidos por el Tribunal Supremo. Ardua y com-
pleja labor, me temo, en cualquier caso, fuente de 
conflictos futuros y puerta abierta a la judicialización. 

Si a la dificultad de concretización, se añade, nos 
advirtió Alberto Mata, que el arancel que ordena el 
honorario de la Administración Concursal, no está 
diseñado para cuantificar actos concretos sino fases 
(común/convenio/liquidación), la incertidumbre se 
incrementa. Como casi siempre sucede, el día a día y 
la buena fe de todos se encargará de aclarar horizon-
tes, mientras tanto la Administración Concursal de-
berá ser más cauta, conservadora y precavida, pues 
los riesgos de queja pueden aumentar y trasladarse 
a un incidente especial en el que la Administración 
Concursal podría acabar inhabilitada y condenada a la 
restitución de lo indebidamente pagado. 

¡Siento tan triste final! 



D’UN COP D’ULL

TROBADA INSTITUCIONAL AMB EL TSJC 
El 22 de març va tenir lloc a l’ICAB la trobada institucional entre el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Jesús Maria Barrientos – amb els membres de la sala de Govern del TSCJ, entre ells, el president de l’Audiència provincial 
de Barcelona, Antonio Recio-  i el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, la vicedegana de l’ICAB, Rosa 
Ma. Barberà i els diputats de la Junta de Govern Jorge Navarro, Esther Palmés i Mercè Claramunt.

TROBADA INSTITUCIONAL AMB L’OFICINA ANTIFRAU  
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona van mantenir el passat 
21 de març una trobada institucional al Palauet Casades. A l’acte hi van participar també altres membres d’ambdues 
institucions. D’esquerra a dreta: vicedegana de l’ICAB, Rosa Ma. Barberà; director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel 
Gimeno; degà de l’ICAB, Oriol Rusca; director adjunt de l’Oficina Antifrau, Joan Xirau; i responsable del gabinet del 
director (Oficina Antifrau), Sara Vidal.
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II CONGRÉS DE MEDIACIÓ  
Prop de 200 advocats i advocades van participar els dies 22 i 23 de març en el II Congrés de Mediació de l’Advocacia de 
Barcelona. El congrés va ser inaugurat per la vicedegana del Col·legi Rosa Ma. Barberà, pel president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, per la diputada de la Junta de Govern responsable del CEMICAB, Mercè 
Claramunt, i el director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Xavier Bernadí. 

COMISSIÓ DE DRET PENITENCIARI  
L’1 de març la Comissió de Dret Penitenciari va mantenir una reunió de treball amb jutges i fiscals.



D’UN COP D’ULL

PRESENTACIÓ FUNDACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT
D’esquerra a dreta: Xavier Puigdollers, patró de la Fundació Sant Raimon de Penyafort, Oriol Rusca, degà de l’ICAB 
i president de la Fundació SRP, Carme Adell, diputada de la Junta de Govern del Col·legi i Jorge Cardona Llorens, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat de València.

TROBADA INSTITUCIONAL
El 3 d’abril una delegació d’advocats i advocades de Costa d’Ivori van visitar el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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COMISSIÓ DE JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL 
La Comissió de Justícia Penal Internacional del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  i el Col·legi d’Advocats Penal 
Internacional de l’Haia van realitzar el 30 de març la conferència: ‘Els delictes en matèria de seguretat vial: Dolo eventual 
en el dret internacional’. A la fotografia: Juan José Pereña, fiscal delegat en Seguretat Vial de Salamanca, Daniel Vosseler, 
advocat expert en dret de la circulació, Luis del Castillo, president de la Comissió de Justícia Penal Internacional 
de l’ICAB i president Honorari del Col·legi d’Advocats Penal Internacional de l’Haia i Javier García Mallol, vocal de la 
Comissió de Justícia Penal Internacional de l’ICAB.

COMISSIÓ DE SENIORS 
El 4 de maig la Comissió d’Advocats Sèniors de l’ICAB, amb la presència del degà Oriol Rusca, va lliurar un diploma 
commemoratiu a l’advocat José María Martínez-Marí Ódena per haver complert 101 anys i ser el membre més gran 
d’aquesta Comissió. 



D’UN COP D’ULL

CONCERT DE JAZZ  
El 28 de març va tenir lloc el Concert de Jazz a càrrec del duet Lluís Capdevila i Petros Klampanis. Es va celebrar al Pati 
de Columnes del Col·legi i va servir per presentar l’àlbum “Diaspora”.

JUSTÍCIA I JOVES 
El Col·legi va  realitzar el 24 de març una nova sessió del “Justícia i Joves”, una iniciativa amb la qual aquesta 
Corporació acosta el món del dret als estudiants de tercer i quart d’ESO de diferents instituts  del Barcelonès. 
En aquesta ocasió va visitar l’ICAB l’institut Joaquim Rubió i Ors. La vicedegana va explicar la feina que realitza 
l’advocacia, i tot el seguit el company Lluís Batlló va conduir el col·loqui-debat que s’estableix amb els alumnes. 
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EQUIP DE FUTBOL 
L’equip de futbol de l’ICAB va anar a Valladolid el primer cap de setmana de març per conèixer aquest Col·legi i 
alhora disputar un partit de futbol amistós, que va guanyar l’equip de Barcelona per 3 gols a 2. Els integrants de 
l’equip de Valladolid també van visitar a principis d’abril el Palauet Casades, seu del Col·legi de l’Advocacia. També 
es va realitzar el corresponent partit de tornada de futbol. 

VIII CURSA INTERCOL·LEGIAL SABADELL PROFESSIONAL 2017 
Advocats i advocades aficionats a córrer i altres professionals van participar el 22 d’abril a la VIII edició de la Cursa 
Intercol·legial Sabadell Professional 2017, que organitzen 19 Col·legis i Associacions professionals, entre ells el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona i que va comptar amb el patrocini de Banc de Sabadell.
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GAMERO CASADO, EDUARDO 
(DIR.); FERNÁNDEZ RAMOS, 
SEVERIANO; VALERO 
TORRIJOS, JULIÁN (COORD.) 
Tratado de procedimiento 
administrativo común y 
régimen jurídico básico del 
sector público. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. 2 vol. 
[35.077.3(46)”2015”Tra]   

eBook  Biblioteca Digital
 
GUTIÉRREZ COLOMINA, 
VENANCIO 
Guía sobre el procedimiento 
 

administrativo común y 
especialidades. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. 
[35.077.3(46)”2015”(036)Gut]   

eBook  Biblioteca Digital
 
MOSCOSO DEL PRADO 
MUÑOZ, JAVIER...[ET AL.]
La prueba en el proceso 
contencioso-administrativo. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2017. 
[351.95(46):347.94Pru]   
 
PÉREZ GÁLVEZ, JUAN 
FRANCISCO (DIR.); BENÍTEZ 
TORRES, FRANCISCO 
(COAUT.)...[ET AL.]
Profesionales de la salud: 
problemas jurídicos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017.
[331.713(46):61Pro]   
 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ DE 
PINILLOS, FAUSTO 
El procedimiento de urgencia 
de la Ley de expropiación 
forzosa como instrumento 
de financiación de la obra 
pública. Madrid: Iustel, 2017. 
[351.712.1(46)San]
 
VALENCIA MARTÍN, GERMÁN; 
ROSA MORENO, JUAN 
(DIRS.); ORDÓÑEZ DELGADO, 
SALVADOR (AUT.)...[ET AL.]
Derecho y fracking. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016.  
[351.824.11(46):620.9Der]  
 
VICENTE DOMINGO,  
RICARDO DE  
La demanda en el proceso 
contencioso-administrativo: 
motivos de impugnación y 
función jurisdiccional. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Civitas, 2016. 
[351.95(46)Vic]    

DRET CIVIL

ANTÓN MERINO, ALBERTO; 
GARRIDO VILLÉN, NATALIA
La prueba pericial en la 
delimitación de la propiedad 
inmobiliaria. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2017. [347.235(46)Ant]   

eBook  Biblioteca Digital

BETTETINI, ANDREA (DIR.); 
ALENDA SALINAS, MANUEL 
(AUT.)...[ET AL.]
La reforma del proceso 
matrimonial canónico.  
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2017.  
(981-230) 

FERNÁNDEZ SEIJO, JOSÉ 
MARIA 
La tutela de los consumidores 
en los procedimientos 
judiciales: especial referencia 
a las ejecuciones hipotecarias. 
Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona): Wolters Kluwer, 
2017. [347.441(46):347.278Fer] 

GETE-ALONSO CALERA,  
Mª CARMEN; SOLÉ RESINA, 
JUDITH 
Lliçons de dret civil català III: 
dret de família. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2017. 
[347.6(46.71)(035)Get]   

eBook  Biblioteca Digital 

MAGRO SERVET, VICENTE 
Guía práctica de solución de 
conflictos ante accidentes de 
tráfico: (adaptada a la Ley 
35/2015, de 22 de septiembre, 
de nuevo baremo de tráfico, 
y al Real Decreto 1148/2015, 
de 18 de diciembre, de 
intervención del médico 
forense en accidente de 
tráfico). Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, 2016. 
[347.518(46)”2015”(036)Mag] 

MARTÍN SANZ, LUIS VIDAL 
Nacionalidad española: 
adquisición, pérdida y 
recuperación: nuevo 
procedimiento, formularios, 
jurisprudencia y legislación. 
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Recurs electrònic eBook  Biblioteca Digital

Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Las Rozas (Madrid): Sepín, 2016.
[347.176(46)(083.2)Mar] 

MONSERRAT VALERO, 
ANTONIO 
El contrato de fianza y el aval 
a primer requerimiento. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2017. 
[347.468(46)Mon]   

PAZ-PEÑUELAS BENEDÉ,  
Mª PILAR 
Conflicto y técnicas de gestión: 
en especial, la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles 
y su versión electrónica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.4/.7(46):304Paz]   

eBook  Biblioteca Digital 

PÉREZ-UGENA, MARÍA 
(COORD.)...[ET AL.]  
Arbitraje y mediación en 
el ámbito arrendaticio. 
Madrid: Dykinson, 2017. 
[347.453.3(46):347.918Arb]   

eBook  Biblioteca Digital 

POUS DE LA FLOR, Mª 
PAZ; LEONSEGUI GUILLOT, 
ROSA ADELA; RÍO COBIÁN, 
EDUARDO DEL (DIRS.); POUS 
DE LA FLOR, Mª PAZ (AUT.)...
[ET AL.] 
Gestión y administración de 
fundaciones. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2017. [347.191.12(46)Ges]   

eBook  Biblioteca Digital 

SOLER, GUILLEM 
Protección frente a cláusulas 
abusivas en préstamos 
hipotecarios: recursos en el 
derecho español y europeo 
frente a cláusulas suelo, 
vencimientos anticipados, 
intereses de demora y 

cesiones de crédito. Barcelona: 
Bonalletra Alcompas, 2017. 
[347.441(46):347.278Sol] 
    

DRET CONSTITUCIONAL

GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA
El mandato resocializador del 
artículo 25.2 de la Constitución: 
doctrina y jurisprudencia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[343.8(46)Gon]    

MEDINA GONZÁLEZ, SARA 
Los derechos de los padres 
en el sistema educativo. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
[342.733(46)Med]   

ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO 
Transferencias internacionales 
de datos de carácter personal 
ilícitas. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 
2016. [342.738(4-672UE)Ort]   

DRET FISCAL

JUÁREZ GONZÁLEZ, JAVIER 
MÁXIMO
Todo transmisiones: 2016. Las 
Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 
2016. [PRA] 

MARTÍN FERNÁNDEZ, F. JAVIER 
Tratado práctico de derecho 
tributario general español: 
una visión sistemática de 
la Ley General Tributaria. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[336.2(46)”2015”Mar]    

PASCUAL PEDREÑO, ELADIO 
Práctica contable y fiscal para 
juristas. Cizur Menor (Navarra): 

Thomson Reuters Aranzadi, 
2016. [336.22(46)(076)Pas]   

PELÁEZ MARTOS, JOSÉ 
MARÍA (COORD.); FERNÁNDEZ-
VÁZQUEZ MAESO, MIGUEL 
ÁNGEL (AUTS.)...[ET AL.] 
Todo procedimiento  
tributario: 2016-2017.  
Las Rozas (Madrid):  
Wolters Kluwer, 2016. [PRA]   

RUIZ DE VELASCO PUNÍN, 
CARLOTA 
La imputación de rentas 
inmobiliarias en el IRPF.  
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
[336.226.11(46):347.214Rui] 

SANZ DÍAZ-PALACIOS,  
JOSÉ ALBERTO 
Estudios sobre fiscalidad y 
turismo. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 
2017. [351.824(46):336.22San] 

VARONA ALABERN, JUAN 
ENRIQUE
La tributación de las stock 
options en el Impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
[331.235(46):336.226.11Var]  
 

DRET 
INTERNACIONAL

ABALDE CANTERO, ÓSCAR 
Naturaleza jurídica de las 
decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia: 
fuerza obligatoria y fuerza 
ejecutiva. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2016. [341.645Aba]  

GANDÍA SELLENS, MARÍA 
ARÁNZAZU 
La competencia judicial 
internacional de los tribunales 
españoles en los casos 
de presunta infracción 
de derechos de patente. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[341.981Gan]   

GINEBRA MOLINS, M. 
ESPERANÇA; TARABAL 
BOSCH, JAUME (DIRS.)El 
Reglamento (UE) 650/2012: 
su impacto en las sucesiones 
transfronterizas.  
Madrid [etc.]: Marcial Pons, 
2016. [347.65(4-672UE)Reg] 

RUIZ PERIS, JUAN 
IGNACIO (DIR.); ESTEVAN 
DE QUESADA, CARMEN 
(COORD.) Derecho europeo 
de la competencia: “Training 
of National Judges in EU 
Competition Law”.   
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.776(4-672UE)Der]  

DRET LABORAL

ALONSO-OLEA GARCÍA, BELÉN 
Trabajador expatriado y 
Seguridad Social. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
[331.113.6(46):368.4Alo]  

ALTÉS TÁRREGA, JUAN 
ANTONIO; GARCÍA TESTAL, 
ELENA 
Contrato de trabajo y 
propiedad intelectual de los 
artistas musicales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.785(46)Alt]   



BIBLIOTECA
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Claves para el estudio de las 
modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016.
[331.125.3(46)”2012”Cla]   

MONTERO PASCUAL, JUAN 
JOSÉ (DIR.); ALLENDESALAZAR 
CORCHO, RAFAEL (AUT.)...
[ET AL.] 
La regulación de la 
economía colaborativa: 
Airbnb, BlaBlaCar, Uber y 
otras plataformas. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. 
[331.113.9(46):004Reg]   

eBook  Biblioteca Digital 

MOYA CASTILLA, JOSÉ MANUEL  
Todo relaciones laborales: 
2016. Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, 2016. [PRA] 

PALOMO VÉLEZ, RODRIGO 
IGNACIO 
El modelo español de 
representación de los 
trabajadores en la empresa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[331.88(46)Pal]    

SÁNCHEZ IGLESIAS, ÁNGEL 
LUIS (COORD.); CUBO MAYO, 
ÁNGEL (AUT.)...[ET AL.] 
Situaciones jurídicas 
fronterizas con la relación 
laboral. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 
2016. [331.1(46)Sit]   

SAURA SÚCAR, MERCÈ; 
SALINAS MOLINA, FERNANDO 
(COORDS.); ADMETLLA 
RIBALTA, JAUME...[ET AL.]
Principios esenciales del 
derecho del trabajo. Barcelona: 
Huygens, 2017.[331(46)(063)Jor]

TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN 
El trabajo en la era de la 
economía colaborativa: 
la clasificación jurídica de 
trabajadores y autónomos y 
los efectos de la reputación 
online en la economía de 
las plataformas virtuales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2017. [331.113.9(46):004Tod]  

eBook  Biblioteca Digital

YAGÜE BLANCO, SERGIO 
Cláusulas de cesión de 
derechos de propiedad 
intelectual en los convenios 
colectivos laborales: estudio 
de negociación colectiva. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[331.15(46):347.78Yag]   

DRET MERCANTIL

CARBAJO VASCO, DOMINGO
Cuestiones tributarias en los 
concursos de acreedores. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.  
[347.736(46)”2011”:336.2Car]     

CONSULTORIA CONCURSAL, S.L.P. 
La gestión del administrador 
concursal: desarrollo práctico 
de sus funciones de acuerdo 
con la Ley Concursal. Madrid: 
Letras de autor: Consultoría 
Concursal, S.L.P., 2017.
[347.736.5(46)”2011”Ges] 

CORBERÁ MARTÍNEZ, JOSÉ 
MIGUEL 
Los conflictos entre las marcas 
y las denominaciones sociales: 
últimos desarrollos en el 
sistema de marcas de la  
Unión Europea.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.772(4-672UE)Cor]   

DÍAZ MARTÍNEZ, SOLEDAD 
Remedios contra la fusión: 
impugnación y resarcimiento. 
Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Civitas, 2016. 
[347.72.047(4-672UE)Dia]    

GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, 
MARIA JESÚS 
La financiación empresarial: 
tributación en la empresa 
y del inversor. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.72(46):336Gar]    

GONZÁLEZ-ORÚS CHARRO, 
MARTÍN 
Los contratos de distribución: 
extinción: problemática  
y práctica.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.751.7(46)Gon]    

MOYA BALLESTER, JORGE 
Mecanismos preventivos del 
concurso de acreedores: los 
acuerdos de refinanciación 
y el acuerdo extrajudicial 
de pagos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017.
[347.736.2(46)”2014”Moy]   

eBook  Biblioteca Digital 

PAJÍN ECHEVARRÍA, PABLO 
(COORD.); PALAO MORENO, 
GUILLERMO (AUT.)...[ET AL.] 
GPS Consumo.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2017. [347.731(46)(036)Gps]  

eBook  Biblioteca Digital 

SCAIANSCHI MÁRQUEZ, 
HÉCTOR   
La dimensión contractual de la 
fusión. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Civitas, 2016. 
[347.72.047(46)Sca]     

SEBASTIÁN QUETGLAS, 
RAFAEL (DIR.); JORDANO 
LUNA, MARTÍN (COORD.) 
Manual de fusiones y 
adquisiciones de empresas. 
Las Rozas (Madrid):  
Wolters Kluwer, 2016. 
[347.72.047(46)(035)Man]   

DRET PENAL

ABIA GONZÁLEZ, RICARDO; 
DORADO HERRANZ, 
GUILLERMO
Implantación práctica de 
un sistema de gestión de 
cumplimiento: compliance 
management system. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2017.
[343.222(46)”2015”:347.19Abi]    

DÍAZ FRAILE, FRANCISCO 
La presunción de inocencia  
y la indemnización por  
prisión preventiva:  
crítica del derecho  
español vigente.  
Valencia: Tirant lo  
Blanch, 2017. 
[343.137/.139(46):342.722Dia]   
 
MICELI, JORGE E.; ORSI, 
OMAR GABRIEL; RODRÍGUEZ 
GARCÍA, NICOLÁS 
Análisis de redes sociales 
y sistema penal. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017.
[343.72(46)”2015”:004.7Mic]   
 
PUYOL, JAVIER 
El funcionamiento práctico 
del canal de Compliance 
“Whistleblowing”. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2017. [343.
85(46)”2015”:35.072.7Puy]   

eBook  Biblioteca Digital 
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RÍO MONTESDEOCA, LUIS DEL 
Los delitos de homicidio y 
lesiones imprudentes en el 
ámbito laboral: en especial 
la autopuesta en peligro del 
trabajador. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2017. [343.611(46)Rio]   

eBook  Biblioteca Digital
 
VERA RIVERA, MARÍA DEL 
CARMEN 
El delito de administración 
desleal: criterios de política 
criminal, fundamentación 
del injusto y análisis de 
la tipicidad objetiva. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
[343.7(46)”2015”Ver]    
  

DRET PROCESSAL
 
ARQUÉS, JOSEP MARIA; 
COLOBRÁN, MIQUEL; 
IPARRAGUIRRE, JORDI 
Com s’ha de fer l’informe 
pericial d’un delicte 
informàtic?. Barcelona: 
Editorial UOC, 2016. 
[343.148(46):004.7Arq]
 

FERNÁNDEZ LEÓN, ÓSCAR 
Arte y técnica del interrogatorio:  
 

la estrategia del cross-
examination al servicio del 
abogado español.  
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2017. 
[347.943(46)(036)Fer]
 
HERRERO PEREZAGUA, JUAN 
F. (DIR.); BARONA VILAR, 
SILVIA...[ET AL.] 
Las transformaciones del 
proceso civil. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2016. [347.91(46)Tra]
 
IBARRA SÁNCHEZ, JUAN LUIS 
Aspectos fundamentales del 
procedimiento monitorio 
civil: cuestiones prácticas, 
jurisprudencia y formularios. 
Las Rozas (Madrid):  
Wolters Kluwer, 2016. 
[347.919(46)”2015”(083.2):347.28Iba]
 
MOLINER TAMBORERO, 
GONZALO; SALA FRANCO, 
TOMÁS; URESTE GARCÍA, 
CONCEPCIÓN ROSARIO 
Régimen jurídico del 
personal al servicio de la 
administración de justicia: 
jueces, magistrados, fiscales 
y letrados del gabinete 
técnico del Tribunal Supremo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 
[347.96(46)Mol]   
 
SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS Mª 
La cosa juzgada en el ámbito 
de los consumidores y los 
efectos retroactivos de la 
cláusula suelo declarada 
abusiva. Barcelona: Vlex, 2017. 
[347.953(46)San] 

SOSPEDRA NAVAS, FRANCISCO 
JOSÉ (DIR.)...[ET AL.]
Practicum proceso penal: 
2017. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters, 2017.[PRA]

RECENSIONS

 
CUENA CASAS, MATILDE (DIR.) ; 
ALCAÑIZ MIÑANO,  
VICENTE (AUT.)...[ET AL.]
La prevención del sobreendeudamiento 
privado: hacia un préstamo y consumo 
responsables.  
Cizur Menor (Navarra):  
Thomson Reuters Aranzadi, 2017.
[347.755(46)Pre]  

 
 

El lector té a les seves mans una obra col·lectiva que tracta la 
complexitat del problema del sobreendeutament privat per part de 
25 autors procedents de diferents àmbits (acadèmics, advocats, 
responsables de les Administracions Públiques) i que posa de relleu la 
necessitat de realitzar múltiples reformes si es vol aconseguir un mercat 
de crèdit equilibrat i eficient. 

 
FELIP ARROYO, XAVIER (AUT. / COORD.)
El abogado en sala  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 5 vol. 
[347.965(46)Fel] 

eBook  Biblioteca Digital 

 

 
Aquest llibre és el primer d’una obra de 4 volums que té per objectiu 
posar de manifest situacions reals a les quals un advocat s’ha 
d’enfrontar a sala, que ni la llei ni la literatura processal resol i oferir-li 
suggeriments i orientacions que pugui ser-li d’utilitat. En aquest volum, 
s’aborden els primers dubtes que un advocat novell pot trobar-se en 
les seves primeres intervencions en qualsevol jurisdicció.



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

www.clubicab.cat

CLUB ICAB





ANUNCIS

OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

 
Aragó/Pg. Gracia. Finca regia, 
conserje. Despacho individual. 
Abogado Laboral/Fiscal/Penal. 
Servicios comunes incluidos, 
a/a/c, escáner/fotocopiadora, 
fibra óptica, secretaria. 600€ 
Tel. 606867505.

Arenys de mar, Se ofrece des-
pacho virtual para domicilia-
ción Turno de Oficio. 50€mes. 
Tel. 627902950.

Aribau 171 (Alçada París). 
Recepció i sala reunions comú 
amb altres companys. Des-
patxos individuals 290€, max 
2 pers. ADSL i despeses incl. 
Tel. 932010793.

Aribau/Av. Diagonal Finca mo-
dernista, 12m2, exterior con 
balcón, amueblado o sin, 2 
salas de juntas, recepcionista, 
serv. com incl., fotocop., es-
caner, a/a, fibra opt y limpieza 
Tel. 653920147.

Av. Diagonal. Despacho propio, 
atención telefónica, recepción vi-
sitas y correo, sala de juntas, wifi. 
600 todo incl. Tel. 665777423.

Av. Diagonal, perfectamen-
te equipado y amueblado 
(secretaria, sala juntas, wifi, 
centralita telf., impresora) 
Servicios incluidos 350 €/mes. 
Tel. 687457849 Alba.

Av. Diagonal/Av. Sarria. Des-
patxos a compartir, exteriors, 
reformats, finca regia, conser-
ge, llum natural, tots els ser-
veis, wifi, secretaria, sala de 
juntes, fotocopias, 350/700€. 
Tel. 629382274.

Av. Diagonal/L’Illa despatx 
per a reunions i visites, Sala 
de juntes, recepció, fax, wifi, 
possibles col·laboracions, con-
serge. Tel. 936111104 info@
mladvocats.com.

Av. Diagonal/Muntaner des 
de 80 €/mes. Despatx virtual, 
Molta presència: secretaria, 
varies sales de visita i de 
juntes, domiciliació, gestió 
correspondència, trucades, fo-
tocòpies, wifi. Tel. 932007805.

Av. Diagonal/Pg. de Gràcia. 
En edificio representativo y 
señorial, catalogado, varios 
despachos individuales dispo-
nibles, exteriores, no amue-
blados. Tel. 658637296.

Badalona centre, es lloga 
sala independent 20m2 en 
despatx compartit, despeses 
incloses,  neteja, dret a sala 
reunions, planta baixa, llum 
natural, 300€/m, 100m de jut-
jats de Prim. Tel. 933892462. 

Bailèn/Casp, es lloguen 3 
despatxos (14, 11 i 7 m2) 
amb tots els serveis inclosos: 
ADSL, fax, fotocòpies, A/A., 
tarifa plana, recepció, neteja, 
etc. e-mail:inmo.itj@gmail.
com/Tel. 619556510.

Bailén/Gran Vía. Finca cata-
logada. Despacho 10m². Sin 
amueblar. Incluye gran sala 
juntas (marquetería, vidrieras, 
suelo hidráulico), recepción, 
telefonista, wifi, limpieza y 
portero. 350€. Tel. 636807601.

Balmes. 2 despachos de 20 
m2, parque, a/a, exteriores, 
wifi, internet, tel/fax, sala de 
juntas, secretaria/recepcionis-
ta. posibilidad de colaboración 
real. 750/900€ + IVA. No pro-
cesalista. Tel. 655990202.

Balmes 188, 4-1 Oficina virtual 
de diseño, domiciliación social 
y fiscal, recepción notificaci-
ones, recepcionista, wifi, fax, 
Sala de Juntas. 100€/mes Tel. 
934157159.

Balmes/Mallorca. Reformado. 
Buen ambiente y posib. colab. 
Tres despachos (2 a 350€/1 a 
500€ -doble) Gastos comunes 
incluidos (Sala juntas, agua, 
luz, adsl, Office). Preg. Fernan-
do, tel. 607877817.

Balmes/Pl. Molina, despatx de 
8m2 per entrar. Disposen de 
llum natural, porter, recepció, 
cafeteria, sala d’espera i de 
reunions. 450€ tot inclòs. Tel. 
931594772.

Balmes/Trav. Gràcia, muy buena 
imagen, a/a, parquet, despacho 
11m, posibilidad puesto 

pasante, servicios incluidos: 
Recepción llamadas, fibra 
optc, fotoc, a/a, office, sala de 
juntas, 425€ Tel. 932405653.

Barcelona centro. Despacho 
individual en despacho de 
abogados joven y dinámico. 
Preguntar por Roberto: tel. 
934587092.

Bruc/Consell de Cent. 3 
despatxos de 24, 15’5 i 7’5 
m2. Serveis de secretaria, 
ADSL, sala de juntes, neteja 
i porteria. Entre 350 i 750€. 
Tel. 635629339 o advocades-
bruc@icab.cat (Esther).

Bufete Abogados ofrece 3 
despachos amueblados en la 
mejor esquina del centro de 
Barcelona. Servicio recepci-
onista, impresora, etc precio 
a convenir interesados enviar 
mail: despachosalquiler@
outlook.es 

Ciudad de la Justicia, amplio y 
luminoso, exterior, con acceso 
a Sala de Juntas, WiFi y en 
edificio de oficinas con con-
serje, con excelente imagen. 
400€/mes. Tel. 626032827.

Comparto despacho exterior, 
completamente amueblado, 
de 15 m2 dentro de oficina de 
150 m2 con excelente ubica-
ción (al lado del ICAB). Sala de 
reuniones y suministros incl. 
Tel. 937426517.

Còrsega/Rbla Catalunya, muy 
luminoso, exterior, incluye mu-
ebles de dirección, luz, agua, 
calefacción, AC, limpieza, 
internet, acceso a sala reunio-
nes, sala espera y cocina-offi-
ce. 390€/mes. Tel. 934764857.

Despacho grande con archivo 
en finca regia, reformada con 
artesonados, al lado de Pg. de 
Gracia. Portería mañanas, in-
cluido wifi, agua, luz, limpieza 
semanal, sala de juntas y re-
cepción 395€. Tel. 934871924.

Igualada comparteixo despatx 
per al Torn d’ofici, 60€/mes. 
Tel. 679782042.

Les Corts/Parque de las In-
fantas, Dos despachos de 10 
y 6 m2 exteriores, luminosos 
junto Todos los servicios. Sala 
de juntas. Posibles colaboraci-
ones. 350 y 250 €/mes, gas-
tos incluidos. Tel. 934900122.

Mallorca/Pg. de Gracia, 
despacho de 9m2 cerca del 
Colegio de Abogados, con 
ventana, amueblado, sala de 
juntas, teléfono, fax, servicio 
de limpieza. 400 €/mes. Tel. 
934876225.

Muntaner/Av. Diagonal, finca 
règia amb conserge, disponi-
bilitat d’un despatx de 13 me-
tres amb mobles, molt bona 
imatge, adsl, fax, fotocòpies, 
sala de juntes i visites, preu 
385€/mes. Tel. 610394171.

Muntaner/Av. Diagonal, Finca 
regia, despacho posibilidad 
dos personas, todos los servi-
cios incluidos, precio mensual 
390€. Tel. 645412400.

Muntaner/General Mitre, 
despacho a compartir. Buen 
precio. Tel. 635245290. 

Muntaner/Travessera Despatx 
virtual hores convingudes 100 
euros/mes. Sala de juntes, 
domiciliació correspondència, 
recepció fax. Finca règia amb 
conserge, molt bona imatge. 
Tel. 933682567.

Pau Claris/Aragó, 2 despatxos. 
Secretaria, sala de juntes, 
neteja, fotocopiadora, internet, 
fax, telèfon, material oficina, 
porteria, tots els serveis in-
closos. 400/a 550€ aprox. Tel.  
932076813.
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Pau Claris/Provença. Inclou 
tots els subministres, sala 
de juntes, neteja, cuina, 
wifi, a/a/c. Possibles col·la-
boracions. 300 €/mes. Tel. 
692030579/646796749.

París, 162, tranquilos, cone-
xión wifi, a/a, fotocopiadora, 
aseo. Entre 150-350 €/mes+I-
VA. Tel. 934391599. Preguntar 
por Raúl

Pl. Joanic, en Gràcia, despac-
ho coworking a 120€/mes có-
modo junto. WIFI, luz natural, 
terraza de 30m², Contacto: 
Luís Tel. 629828479.

Pl. Urquinaona. 250/350€, 
despeses incloses. Actual-
ment treballem Penal, Laboral 
i Estrangeria. Preferiblement 
advocats en altres àrees 
del dret per col·laborar. Tel. 
657940570.

Rbla. Catalunya/Pg.  Gràcia, 20 
m2 (1-2 adv.) exterior en finca 
règia amb conserge, 8 advo-
cats, a/a/c, recepcionista, sala 
juntes, ADSL, fax, fotocòpies, 
neteja. 850€+IVA/mes. Tel. 
934581298.

Rbla. Catalunya/Provenza, 
12m2, posibilidad 2 puestos 
de trabajo, incl. recepcionis-
ta, Adsl, Wifi, consumibles, 
2salas juntas, posible colabo-
rar 500€+IVA +gtos adiciona-
les Tel. 663222737.

Rda. Universitat, amueblado, 
servicios incluidos (wifi, fax, 
limpieza). Contacto Toni. Tel. 
646549822.

Roger de Llúria. 100€. des-
pacho virtual con excelente 
imagen y ubicación en sala de 
juntas alto standing, posibi-
lidad marca propia, secreta-
ria, atención al cliente y adsl 
incluidos. Tel. 933437040.

Roger de Llúria 59, despac-
ho céntrico, exterior de dos 
estancias (35m2 en total), 
sala espera compartida, a 3 
minutos del ICAB. 420€/mes 

incluye luz, limpieza y agua. 
Tel. 648244269. 

Roger de Llúria/Mallorca, 
frente ICAB, 95 m2, 6 salas, 
baño a estrenar, calefacción, 
parque, puerta blindada, en 
alta luz, gas y agua, conserje, 
1.200€/mes. Tel. 626268726.

Roger de Llúria/Valencia, a una 
manzana del colegio, precioso 
despacho de 10 metros cua-
drados 300€, incluidos gastos. 
Tel. 687031909.

Rosselló 188. Despatx virtual 
de disseny. Ofereix servei de 
recepcionista, domiciliació, 
gestió, correspondència, sales 
de juntes, wifi, fax. Quotes 
personalitzades per advo-
cats, des de 50€/mes. Tel. 
646064087. 

Sant Cugat. Es lloga espai 
en despatx per compartir. 
Cèntric, 5min estació de FGC. 
Moblat, a/a/c, 15m2, sala 
juntes, wifi, office, neteja, se-
mi-nou. Possible Col·laboració. 
Laboral. Tel. 936243930.

S’ofereix despatx virtual per 
a domiciliacions Torn d’Ofici 
de Barcelona per 50 euros/
mes amb possibilitat de fer 
ús de la sala de reunions. 
Tel. 678737093, 679892180 i 
652519272

Tuset 13. Finca regia. Despatx 
12m2, ascensor, calefacció, 
aire acond., parquet. Inclou: 
zones comuns, porter, neteja, 
wifi i recepcionista 1/2 jorna-
da. No telèfon. 400.-€/mes. 
Tel. 933221306. 

Urquinaona/Roger de Llúria, 
mesa en espacio coworking, 
buena imagen y ambiente 
de trabajo, sala de juntas, 
wifi-fibra, fax, escáner, 
fotocopiadora, suministros, 
climatización y limpieza 200€. 
Tel. 696459426.

València. Alçada col·legi advo-
cats. 2 sales: 1)despaxt 2)sala 
juntes exclusiva. Tots els ser-
veis: recepció, wifi ,telefonia, 

a/a/c. Moblat. 2 sales: 600 €. 
Pilar. Tel. 663092266

València/Pg. Gràcia. Finca 
règia i conserge. Refor-
mat-exterior, alt i lluminós. 
Tots els serveis. Moblats/
diferents preus. Possibi-
litat de col·laboració. Tel. 
652583534/651663444.

València 243, Rbla. Catalunya/
Pg. Gràcia, despatx virtual 
amb secretària i sales de 
juntes, gestió de trucades, 
correspondència, fax, notifica-
cions, wifi. excel·lent imatge 
100 €/mes. Tel. 932722949.

Via Augusta/Muntaner amue-
blado, despacho amplio y ex-
terior (24m2) en gabinete de 
abogados multidisciplinar, se 
alquila a fiscalista 400€/mes, 
adsl, wifi, fax Tel. 932005305 
despacho doble.

Via Laietana, Alquiler am-
plia sala de juntas, 10€/h. 
Posibilidad alquiler despac-
ho virtual 50 o 30€ mes, 
con o sin servicio de fax y 
recepción de correo. Tel. 
699029609/663037110.

Via Laietana/Urquinaona, des-
patx exterior de 14m2 en finca 
catalogada. Reformat. Sostres 
alts. Últim despatx disponi-
ble de 5. 430€. Subministra-
ments, neteja, fibra opt, sala 
juntes, cuina. Tel. 620340854.

Vilanova i la Geltrú- centre. a 
10minuts estació Renfe. Tots 
els serveis inclosos: llum, 
aigua, neteja, sala de juntes, 
Adsl. 180€/mes, iva no inclòs. 
Possible col·laboració. Tel. 
661336173.

Zona Urquinaona-Bruc, des-
patx virtual, domiciliació fiscal i 
fax. 50€/mes Tel. 659813418.

 
DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Pau Claris/Mallorca y edificio 
de prestigio, dos grandes 
estancias dónde se pueden 

ubicar dos grandes despachos 
exteriores, sala de reunión y 
recepción, trastero/almacén 
de 4 m2. Disponemos de 
plano. Disponible para visitas. 
320.000 €. Tel. 696425825.

Bruc pròxim Col·legi Advocats 
Barcelona, Llogo despatx 60 
m2 al carrer. Sala juntes. Cli-
matitzat. WIFI neteja cuina. Tot 
inclòs 400€/mes + IVA. Carles 
Tel. 678403051.

Alquilo despacho de 82m2, 
parque, a/a, amueblado, 
Conde d’Urgell, 170, 450€ 
+ iva, sala de juntas, 4hab., 
recepción, Joaquin.armisen@
gmail.com. Tel. 933155073.

Alquilamos despacho de di-
seño con dos mesas, armario 
grande, luz natural en finca de 
Gaudí. con todos los servicios, 
portero, domiciliar para notis, 
cocina, salas de visita. 750€ 
www.casaparaula.com. Tel. 
937421056.

Balmes/Pl. Molina: exteriores 
15m2 400€ y 10m2 300€, 
interior 9m2 200€-Servicios: 
recepción, recogida correo; 
wifi fibra óptica; teléfono 
incluido (llamadas nacionales); 
fotocopiadora/escáner. Tel. 
639250329.

 

COL·LABORACIONS

Abogada junior con despacho 
propio en Barcelona especiali-
zada en accidentes de tráfico 
se ofrece para colaboraciones. 
Formación y experiencia en 
Compañías Aseguradoras. Mi-
riam Martín. Tel. 931429956.

Abogada con más de 15 
años de ejercicio profesional 
y despacho en Barcelona y 
Arenys de Mar. Experiencia en 
familia- sucesiones -contratos 
y bancario. Se ofrece para co-
laboraciones. Tel. 933967478.

Abogada especializada en 
derecho laboral, se ofrece 
para colaboraciones y/o susti-
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tuciones para despachos que 
deseen ofrecer esta disciplina. 
Tel. 626434084.

Abogada con despacho, experi-
encia en procesal, extranjería, 
laboral, y civil se ofrece para 
colaboraciones y sustitucio-
nes en vistas. Tel. 640130911 
cristina.aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com.

Abogada brasileña colegiada 
en Brasil, Portugal y Barcelona 
ofrece colaboración profesi-
onal especialmente para 
temas de derecho brasileño 
y portugués. Tel. 665975426 
maria8429@oab-sc.org.br.

Abogada con quince años 
en ejercicio, con despacho 
en Barcelona y Vilanova i la 
Geltrú, y experiencia en Civil 
se ofrece para colaboraciones. 
Mireia. Tel. 654643930.

Abogada y criminóloga con 
despacho en Bcn y Sabadell 
se ofrece para colaboraciones 
y sustituciones de juicios en 
Bcn y zona del Vallés, temas 
penales y civiles. www.
aricoabogados.com. Tel. 
696130557.

Abogadas con más de diez 
años de experiencia, nos ofre-
cemos para sustituciones en 
vistas de juicios verbales y or-
dinarios en Barcelona, Besós 
y Llobregat, incluso cercanías. 
Tel. 622593154.

Abogado especializado en 
derecho de familia y media-
ción, con más de 5 años de 
experiencia se ofrece para 
realizar colaboraciones. Tel. 
646688743 – javierlopezan-
dres@icab.cat

Abogado con 6 años de 
experiencia y ex-opositor a 
judicatura, se ofrece para 
colaboraciones externas y 
sustituciones a vistas. Tel. 
673111299, mail: jordirome-
ro@icab.cat.

Abogado especializado 
en Dº Laboral, con amplia 

experiencia se ofrece para 
colaboraciones, sustituciones, 
asesoramiento y cualquier otra 
gestión de la forma que se 
acuerde. pguerrero@icab.cat.

Abogado con despacho pro-
pio, interesado en colaboraci-
ones con otros compañeros 
o despachos. Experiencia en 
Laboral, Extrangería i Sucesio-
nes. Tel. 639790489.

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

Abogado Fiscalista con dilatada 
experiencia se ofrece para cola-
boraciones en Asesoramiento, 
Planificación y Gestión Fiscal y 
Tributaria. Ayuda en Campaña 
de Renta. Tel. 600084868. 

Abogado con despacho en 
Barcelona, ofrece colaboraci-
ones en procedimientos de 
Familia, Arrendamientos y 
de Derecho Civil en general. 
También asistencia a vistas. 
Tel. 605958430.

Abogado, despacho propio y 
más de 10 años de experiencia 
en ámbitos civil y penal (todas 
las especialidades TO), se 
ofrece para colaboraciones o 
sustituciones.  Tel. 644583552.

Abogado con más de 23 años 
de experiencia, se ofrece para 
colaboraciones o sustitucio-
nes en procedimientos Civi-
les, Penales y de Familia. Tel. 
660294320.

Abogado con despacho pro-
pio y amplia experiencia en 
Laboral, Civil, Familia y Adm. 
se ofrece para colaboraciones 
con otros despachos y/o sus-
tituciones de la forma que se 
acuerde. pguerrero@icab.cat.

Abogado fiscalista con varios 
años de experiencia y despac-
ho propio se ofrece para cola-
boraciones en dicha materia. 
Tel. 691780324.

Abogados jóvenes con des-
pacho propio sito en Calle 
Calabria dedicados a las áreas 
civil, extranjería y penal se 
ofrecen para realizar colabo-
raciones con despachos del 
área metropolitana de Barcelo-
na. Tel. 628280524.

Advocat especialitzat en 
temes de Dret d’ Estrangeria 
i Gestió fiscal, comptable i 
laboral d’autònoms i Pimes. 
Tel. 646809866.

Advocada amb experiència en 
dret civil i penal, ofereix col·la-
boracions i/o substitucions en 
judicis penals i civils. Despatx 
propi. Tel. 666391099.

Advocada senior amb despatx 
propi. Ofereixo col·laboracions 
en Processal Civil, Família, 
Hipotecari i/o substitucions 
per a judicis dins i fora de l’ 
A. metropolitana Barcelona. 
Experiència demostrable. Tel. 
696549498.

Advocada amb despatx a 
Barcelona s’ofereix per col·la-
boracions en laboral i penal, 
i substitucions a vistes en 
aquestes disciplines a Barce-
lona. Tel. 637317622.

Despacho especializado en 
dcho procesal, civil, mercan-
til y familia, se ofrece para 
colaborar en dichas materias. 
Contactar con Sr. Didac Car-
rillo. Tel. 932155695/dcarrillo@
dc-abogados.com.

DIVERSOS

Se alquila apartamento 
turístico con capacidad para 
seis personas en el centro de 
Florencia, Italia. Mail duallo-
ok@gmail.com, Tel. 0039-
3394701500.

Títol soci Club de Golf Llava-
neres. Tel. 610656045.

Bufete Perera. Buscamos 
pisos en Barcelona en alquiler 
y venta. Clientes con excelen-
tes referencias: jueces, regis-
tradores, fiscales, médicos, 

etc., con garantía de solven-
cia. Inf. Rosa 606325105.

Traducciones juradas y jurídi-
cas: alemán, inglés, francés. 
Redacción correspondencia. In-
terpretaciones simultáneas en 
reuniones y conferencias. Tel. 
Outsourcing. Tel. 639209100.

 
 

DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Administrador de Fincas 
colegiado compra cartera de 
propiedad horizontal y/o propi-
edad vertical. Barcelona y área 
metropolitana. Discreción y 
solvencia acreditada. Interesa-
dos llamar al 646207662.

Buscamos abogado especi-
alizado en Derecho Laboral, 
Fiscal o Procesal Civil para 
colaboraciones. Ofrecemos 
estructura del despacho para 
gestión compartida de asun-
tos. sbc@sbcabogados.es.

Cerquem col·laboració amb 
advocat/advocada, especialis-
ta en Dret bancari, reclamació 
de clàusules sòl, despeses de 
formalització, fons d’estalvi, 
etc. experiència demostrable. 
Urgent. Tel. 685111235.

Se busca abogad@ ejerciente en 
régimen de colaboración, con-
tará con espacio propio para su 
actividad con todo lo necesario 
para el ejercicio. Posibilidad de 
gestionar su cartera propia. Tel. 
626741860.

Advocat col·legiat de 36 anys 
sense experiència busca des-
patx especialitzat en dret admi-
nistratiu i dret públic a Barcelona 
o Vallès Oriental per fer-hi col·la-
boracions.javiergarcia.garcia@
icab.cat. Tel. 667020522. 

Busco despacho a compartir, 
por la zona de Calella-Pineda de 
Mar. Trato asuntos de extranjería, 
familia y civil. Tel. 620681862.
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els

comerços, els despatxos professionals i les petites

empreses es facin grans.

Compte Expansió

Negocis Plus PRO

T' abonem el 10 %

de la teva quota de col·legiat*

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

0 TPV Fins a Gratis+ + +

30€ mes
comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail,
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 informació sobre el
manteniment.1 comportament del teu

negoci.3.

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

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió

i comencem a treballar.

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

* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o
dos càrrecs en concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la
contractació d’aquest compte els que figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a
ser un Compte Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions.

sabadellprofessional.com

1 /6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.
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oyster perpetual DATEJUST 41

Datejust 41
La nueva generación del clásico esencial que, con un diseño 

y un movimiento nuevos, se reafirma en la vanguardia de la relojería. 
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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