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 LA LLEI DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG 
DE CAPITALS ÉS DE 2010, SENT ELS 
ADVOCATS SUBJECTES OBLIGATS DES DE 
2005. COMPLIM ELS ADVOCATS AMB LES 
OBLIGACIONS FORMALS DE LA LLEI?  

Primerament, els advocats no som 
subjectes obligats per la nostra condició 
professional, sinó per les activitats 
concretes que realitzem. Tanmateix, les 
xifres publicades pel SEPBLAC (2012) 
fan pensar que realment no gaires 
advocats i despatxos compleixen les 
esmentades obligacions.

Las obligacions que s’imposen semblen 
alienes a l’advocat, qui les percep 
contràries a la seva funció d’assessorament 
i defensa dels interessos del client. Amb 
una major informació i formació s'estaria 
en millor disposició i predisposició de 
complir-les. A més, l'esborrany del 
Reglament de la Llei alleugera la càrrega 
obligacional pels petits operadors.

 EL RÈGIM SANCIONADOR PREVIST PER 
L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS 
FORMALS ÉS PROPORCIONAL?   

Les sancions no són menyspreables en 
absolut. El principal problema és que el 
risc de blanqueig de capitals no és 
proporcional a la grandària i complexitat 
de l'organització del subjecte obligat.

No hem de perdre de vista el risc a la 
reputació d'un mateix de veure’s 
involucrat, inclòs indirectament, ni la 
possibilitat de comissió culposa del 
delicte de blanqueig de capitals (en 
particular, pels especialment obligats a 
prevenir el blanqueig de capitals). 

 EN LA TEVA OPINIÓ, QUEDA INTACTE 
EL DRET DEL CLIENT AL SECRET 
PROFESSIONAL A LA VISTA DE LES 
OBLIGACIONS DELS ADVOCATS? 

La Llei protegeix la informació del client 
rebuda per determinar la seva posició 
jurídica o exercir la tasca de defensar al 
client en processos judicials o en relació 
amb ells, inclòs l'assessorament sobre        

la incoació o la forma d'evitar un procés.

Tret d’aquests supòsits, la obligació de la 
Llei de comunicació d’operació sospitosa 
preval al secret professional. La concreta 
delimitació és molt difícil i genera una gran 
inseguretat jurídica. Falten encara moltes 
coses a fer: completar i armonitzar les 
normes de prevenció amb les que regulen 
l’actuació professional, la implantació d’un 
“filtre” que garanteixi el compliment de la 
“Sentència Michaud” del TEDH, etc.

 QUÈ RECOMANES ALS ADVOCATS JOVES?

Tot i que sembli obvi, que compleixin la 
norma. 

Han de conèixer les implicacions i els 
riscos; la regulació de prevenció està molt 
extesa internacionalment i cada vegada 
serà major l’exigència del compliment 
adequat i efectiu (no merament formal). 
Els Col·legis poden orientar i resoldre 
molts dubtes. El CGAE ha creat una 
Comissió Especial i ha posat a disposició 
dels advocats materials molt útils i un 
e-mail on adreçar-hi consultes.
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La nova vocalia del GAJ a la EYBA 

entra trepitjant fort, el proper 

Annual General Meeting 2014 es 

celebrarà al juny a Barcelona.



l’art iclegaj  opina

i no sabeu què 
teniu a les mans, 
us ho aclareixo: 
l’SPEAKER, el nou 
butlletí en format 
paper del GAJ. 

Feia temps que crèiem esgo-
tat el nom i el disseny del 
BullPen que tantes alegries 
ens va donar i tants argu-
ments i notícies va suportar.

Aquest nou butlletí, que hem 
anomenat SPEAKER, és un 
altaveu. No volem fer-ne un 
manual ni una revista doctri-
nal pesada, ha de ser fresc i 
ràpid, per poder ser llegit al 
metro, a l’ascensor o mentre 
esmorzes. I sobretot perquè 
pugui ser recuperat quan 
necessitis alguna dada que 
s’hi contingui. Per això volem 
que sigui eminentment pràc-
tic i funcional.

Tot i el nou format, el nou 
disseny, els nous colors, el 
nou nom… la filosofia de 
fons no canvia: volem que 
segueixis tenint la llibertat 
d’aportar o escriure-hi el que 
consideris adient.

Com tenim a la mà 
l’SPEAKER aprofito per felici-

tar públicament el nou Degà, 
l’Oriol Rusca, i la seva Junta, i 
dir-los que esperem amb 
ànsia que donin el recolza-
ment a l’advocacia jove a què 
es van comprometre durant 
la campanya electoral. Nosal-
tres estem a la seva disposi-
ció per seguir treballant-hi.

Un bon exemple d’això és el 
I Congrés del Torn d’Ofici que 
aquests dies pren protago-
nisme a l’ICAB. El paper dels 
joves ha de ser destacat i 
aquesta ha estat la nostra 
voluntat. Aquest congrés 
haurà d’haver servit per 
moltes coses, però cal que 
hagi servit detectar els punts 
on els joves, en els seus inicis 
en la justícia gratuïta i 
l’assistència d’ofici, més 
dificultats troben. Hem 
d’haver despertat la solidari-
tat de companys i institu-
cions davant de joves que 
realitzen la seva tasca tan bé 
com els altres i que, plens 
d’il·lusió, sovint troben 
dificultats pel seu aspecte 
jove. 

Qui comença sempre ha 
patit dificultats, però ara han 
esdevingut heroïcitats.

a entrar en vigor el 
passat dia 29 de 
setembre, tot i que la 
vigència d’alguns 
dels seus articles es 

sotmet a un règim especial.
L’objectiu és incrementar l’activitat 
emprenedora, simplificant la cons-
titució d’empreses, creant incentius 
fiscals, facilitant la superació de les 
dificultats empresarials a través de 
la segona oportunitat o donant 
més suport al finançament.
Principals novetats:
1) Introducció de la condició 
d’emprenedor de responsabilitat 
limitada.
Permet evitar que els deutes 
derivats de la responsabilitat empre-
sarial afectin a la habitatge habitual 
com a persona física, si es compleix 
unes condiciones concretes.
2) Creació d’un nou subtipus 
d’entitat jurídica, la Societat Limi-
tada de Formació Successiva. 
Es pretén abaratir les despeses 
inherents en la constitució d’una 
societat: no exigeix un capital 
mínim en el moment de la seva 
constitució i, entre altres qüestions, 

es sotmet al mateix règim previst 
per les societats limitades.
3) Creació del Punt d’atenció a 
l’emprenedor. 
La idea és agilitzar tots els tràmits 
inherents a l’inici de l’activitat dels 
emprenedors mitjançant la creació 
d’una “finestra única” que centralit-
zarà dits tràmits.
4) Possibilitat d’un acord extraju-
dicial de pagaments -la segona 
oportunitat- 
Es modifica la Llei Concursal per 
regular els requisits d’un possible 
acord extrajudicial dels deutes 
d’empresaris (persones jurídiques i 
físiques). Es crea la figura del 
Mediador que s’encarregarà de 
gestionar el procés de negociació.
5) Incentius fiscals 
En relació a l’IVA, es crea un règim 
especial de criteri de caixa doble: el 
subjecte passiu de l’IVA podrà 
posposar el seu pagament fins que 
cobri la factura dels seus clients.
Respecte a l’Impost de Societats, 
per entitats de reduïda dimensió es 
crea una nova deducció consistent 
en un 10% pels beneficis que es 
destinin a inversions concretes.

Sobre l’IRPF, pels contribuents que 
inverteixin en empreses de nova o 
recent creació (inversor de proximi-

tat o business angels), s’incorpora 
una nova deducció del 20%.
6) Mesures de suport al finança-
ment dels emprenedors. 
Es perfecciona el marc regulador 
de les conegudes cèdules 
d’internacionalització, i es crea un 
nou instrument, els “bons 
d’internacionalització”.
7) Foment a la internacionalització
Es perfeccionen les polítiques de 
suport a la internacionalització: es 
desenvolupen mecanismes perquè 
les empreses espanyoles tinguin 
un major accés als projectes oberts 
a concurs i es facilita la concessió 
de visats i permisos de residència 
per raons d’interès econòmic.

VS L’object iu és 
incrementar l’act iv itat 

emprenedora.

Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització

ESTEVE GRIMA I MORAL
PRESIDENT DEL GAJ

PALABRAS

Carlos Guerrero

“El Protagonista”

Recorda que…

És advocat i emprenedor, autor d’un dels 100 blogs 

que tot emprenedor ha de llegir en 2013, segons la 

premsa especialitzada. Considerat un dels 10 

advocats més influents a les xarxes socials, ha rebut 

nombrosos reconeixements per la seva contribució al 

món jurídic i insaciables ganes de reinvertar-se 

diàriament. Es Ponent en diverses conferències i autor 

de llibres relacionats amb l’emprenedoria. Sens 

dubte, un advocat i emprenedor de categoria al que 

desitgem que segueixi recollint èxits com fins ara.

Esta obra tiene como objetivo principal realizar un análisis 

crítico de las principales causas de ineficiencia de la 

justicia civil italiana, entre las que cabe destacar el sistema 

procesal vigente. Para comprender dicho sistema se 

examina el largo movimiento evolutivo que se ha 

desarrollado desde la aprobación del Codice di Procedura 

Civile hasta las más recientes reformas del proceso civil. 

Sin embargo, dada la imposibilidad de analizar las 

numerosas intervenciones legislativas, se limita el análisis 

a las que han tenido una incidencia más significativa en la 

configuración del sistema actual. Partiendo de tal análisis 

se elabora un diagnóstico sobre 

cuya base se pretende ofrecer 

soluciones satisfactorias que de ser 

actuadas contribuirían a mejorar el 

funcionamiento de la justicia civil 

italiana.

TIZIANA DI CIOMMO
Doctora en Derecho, Profesora de Derecho
Procesal de la UIC y Abogada de PwC 

En via administrativa (no 
contenciosa) si no s’expressa el 
contrari, els dies sempre són hàbils 
excepte si es tracta d’un assumpte 
de contractació pública, essent 
llavors inhàbils. El còmput dels dies 
hàbils comprèn de dilluns a 
dissabte, exceptuant-ne els 
diumenges i festius i en el dels dies 
inhàbils s’inclouen tots, de dilluns 
a diumenge i també els festius
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