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EDITORIAL

PER JUSTÍCIA SOCIAL,
PER LES FAMÍLIES I ELS INFANTS

Joaquim de Miquel,
Secretari de la Junta de Govern de l’ICAB

Agreixo a la meva companya de Junta de Govern,
la vicedegana i directora d’aquesta revista, Susana
Ferrer, que m’hagi ofert dirigir-me a tot el col·lectiu
de l’advocacia de Barcelona des d’aquesta tribuna. Ho faig encantat per fer-vos coneixedors dels
esforços que venim fent des de l’ICAB per deixar
enrere una anomalia històrica del nostre sistema de
justícia: la necessària plena especialització dels operadors jurídics en Infància, Família i Capacitat.

4.

Per lluitar contra la xacra de la violència de
gènere i intrafamiliar, l’especialització amplifica
clarament i decisiva la resposta judicial.

5.

Només una magistratura especialitzada pot fer
front amb garanties a la realitat de què en les
ruptures familiars les qüestions a resoldre són
de caràcter personal però també econòmic,
penal o de dret privat.

En aquesta vital reivindicació ens acompanyen els
juristes dedicats a aquests àmbits del Dret, com els
amics de la Plataforma Familia y Derecho, o institucions com els companys del Col·legi d’Advocats de
Madrid. És en el marc de la tramitació parlamentària de la Llei d’Eficiència Organitzativa que cerquem
que aquesta dissonància gairebé ancestral del nostre
sistema de justícia quedi resolta d’una vegada per
totes. En resum, ho reclamem -a tots nivells- per:

Com deia el magistrat Xavier Abel en un article de
premsa publicat recentment, l’especialització és justícia. I ho és perquè ja que no té cap sentit que en
una societat que vol ésser democràtica i humanista
les famílies tinguin menys drets que les empreses.
Cal materialitzar aquesta especialització “de totes
totes”, amb la urgència que ens imposen les dades i
la prestància d’una administració que ha de respondre d’aquesta evident necessitat.

1.

El compromís assumit pel Govern central en la
LO de protecció integral de la infància i l’adolescència, que requereix de la seva extensió pràctica en els nostres tribunals.

2.

El volum de casos d’aquestes matèries; el 2019,
el Consejo General del Poder Judicial va comptabilitzar 557.142 assumptes de Família, per
106.796 de Mercantil i 374.711 de Laboral.

Per descomptat, aquesta evolució del nostre sistema judicial s’ha de dur a terme atenent a les
dificultats pressupostàries. Però també i sobretot
amb obertura de mires i reflexió de fons per part
de totes les parts implicades; advocacia inclosa.
Ens consta que les institucions de govern i el poder
legislador comparteixen la nostra ambició i el nostre reclam. Ara cal, entre tots i totes, culminar que
aquest sentit de la justícia no es demori més.

3.

Només garantirem l’igual accés a la justícia si
aquest no depèn del lloc de residència ni de la
carga de treball de cada partit judicial.

Per justícia social. Per les famílies i pels infants.
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SELECCIÓ DE
NORMATIVA DIVERSA
(DES DEL 30 DE MARÇ
FINS AL 18 DE MAIG):
Ley Orgánica 3/2022, de 31
de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
BOE núm. 78 01/04/2022

Ley Orgánica 4/2022, de 12
de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para
penalizar el acoso a las mujeres
que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
BOE núm. 88 13/04/2022

Ley 3/2022, de 6 de abril, de
modificación de la Ley 2/2009, del
Consejo de Garantías Estatutarias.
BOE núm. 93 19/04/2022

Ley 4/2022, de 6 de abril, de
modificación de la Ley 24/2009,
del Síndic de Greuges. BOE núm. 93
19/04/2022

Ley 5/2022, de 6 de abril, de
modificación de la Ley 14/2008,
de la Oficina Antifraude de Cataluña.
BOE núm. 93 19/04/2022

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de
modificación del Texto Refundido

de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de
su inclusión social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, para establecer y
regular la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicación.
BOE núm. 78 01/04/2022
Ley 6/2022, de 7 de abril, de
modificación de la Ley 9/1993, del
patrimonio cultural catalán, para la
preservación de los establecimientos emblemáticos. BOE núm. 102
204/2022
Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados
para una economía circular BOE
núm. 85 09/04/2022
Decreto-ley 2/2022, de 15 de
marzo, de modificación del artículo
4 de la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares
no referendarias y otras formas de
participación ciudadana. BOE núm.
82 06/04/2022
Decreto-ley 3/2022, de 29 de
marzo, de acceso a datos de los
entes locales y del Departamento
de Educación para la aplicación de
medidas destinadas a la detección y
distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas. BOE núm. 102 29/04/2022
Decreto-ley 4/2022, de 5 de
abril, de medidas urgentes en el
ámbito tributario y financiero. BOE
núm. 113 12/05/2022

LLEI 3/2022, del 6 d'abril, de
modificació de la Llei 2/2009, del
Consell de Garanties Estatutàries.
DOGC núm. 8643 07/04/2022

LLEI 4/2022, del 6 d'abril, de
modificació de la Llei 24/2009, del
Síndic de Greuges. DOGC núm. 8643
07/04/2022

LLEI 6/2022, del 7 d'abril, de
modificació de la Llei 9/1993, del
patrimoni cultural català, per a
la preservació dels establiments
emblemàtics. DOGC núm. 8646
12/04/2022

LLEI 7/2022, del 12 de maig,
de modificació de la Llei 1/2003,
d'universitats de Catalunya. DOGC
núm. 8668 16/05/2022

DECRET LLEI 5/2022, de 17
de maig, de mesures urgents per
contribuir a pal·liar els efectes del
conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant
la pandèmia de la COVID-19. BOE
núm. 118 18/05/2022

DECRET 95/2022, de 10 de
maig, de la xarxa de delegacions
del Govern de la Generalitat de
Catalunya a l'exterior. DOGC núm.
8666 12/05/2022

Món Jurídic · #341 · Juny/Juliol 2022

Real Decreto-ley 10/2022, de
13 de mayo, por el que se establece
con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de
la electricidad en el mercado mayorista. BOE núm. 115 14/05/2022

Real Decreto-ley 9/2022, de
26 de abril, por el que se adoptan
medidas hipotecarias y de gestión
de pagos en el exterior en el marco
de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de
Ucrania. BOE núm. 100 27/04/2022

Real Decreto 206/2022, de 22
de marzo, por el que se establece el
Curso de Especialización en Instalación y mantenimiento de sistemas
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conectados a internet (IoT), se fijan
los aspectos básicos del currículo, y se
modifica el Real Decreto 280/2021,
de 20 de abril, por el que se establece el Curso de Especialización
en Fabricación aditiva y se fijan los
aspectos básicos del currículo, en
el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. BOE
núm. 83 07/04/2022

Real Decreto 207/2022, de 22
de marzo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias para
ampliar la designación del Laboratorio de Metrología de Radiaciones
Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y
del Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de la Fundación para el
Fomento de la Innovación Industrial,
depositarios de patrones nacionales
de medida. BOE núm. 96 22/04/2022

Real Decreto 208/2022, de 22
de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. BOE
núm. 78 01/04/2022

Real Decreto 218/2022, de
29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22
de febrero, por el que se regula el
informe de compatibilidad y se
establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.
BOE núm. 88 13/04/2022

Real Decreto 241/2022, de 5 de
abril, por el que se modifica el Real
Decreto 453/2020, de 10 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del
Servicio Jurídico del Estado, aproba-
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do por el Real Decreto 997/2003, de
25 de julio; el Real Decreto 500/2020,
de 28 de abril, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; y el Real
Decreto 372/2020, de 18 de febrero,
por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa. BOE núm. 82 06/04/2022
Real Decreto 242/2022, de 5 de
abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, y el Real Decreto
284/2021, de 20 de abril, por el que se
regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. BOE
núm. 82 06/04/2022
Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del
Bachillerato. BOE núm. 82 06/04/2022
Real Decreto 268/2022, de
12 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario. BOE
núm. 88 13/04/2022
Real Decreto 267/2022, de 12 de
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de

Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. BOE núm. 88 13/04/2022
Real Decreto 269/2022, de 12
de abril, por el que se regulan los
títulos profesionales y de competencia de la Marina Mercante. BOE
núm. 88 13/04/2022
Real Decreto 270/2022, de
12 de abril, por el que se modifica el
Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que
se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero. BOE núm. 88 13/04/2022
Real Decreto 271/2022, de 12
de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia
estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios» y
se aprueba su Estatuto, con objeto
de adaptar su estructura organizativa a las previsiones del Reglamento (UE) 2017/745, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2017, sobre los productos sanitarios.
BOE núm. 88 13/04/2022
Real Decreto 285/2022, de
19 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 1130/2003, de 5 de
septiembre, por el que se regula el
régimen retributivo del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, así como el
Real Decreto 2033/2009, de 30 de

diciembre, por el que se determinan
los puestos tipo adscritos al Cuerpo
de Secretarios Judiciales a efectos
del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones
por sustituciones que impliquen
el desempeño conjunto de otra
función, para dar cumplimiento a la
disposición adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.
BOE núm. 94 20/04/2022
Real Decreto 286/2022, de 19
de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE
núm. 94 20/04/2022
Real Decreto 287/2022, de 19 de
abril, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la
realización de cuatro programas del
segundo marco para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades
autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, denominado «Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación». BOE núm. 96 22/04/2022
Real Decreto 297/2022, de
26 de abril, por el que se modifica
el Real Decreto 434/1988, de 6 de
mayo, sobre reestructuración de la
Casa de Su Majestad el Rey BOE
núm. 10 27/04/2022
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Aquest número és indicatiu del
risc del producte. Així, 1/6 és
indicatiu de menys risc i 6/6
és indicatiu de més risc.

Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota de
col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre de l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona t’abonem el 10 % de la teva quota de col·legiat o
associat, amb un màxim de 50 euros per compte.
La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.
Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2022 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Sabadell PRO.
Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.

PUBLICITAT

T’estem esperant.

sabadellprofesional.com

900 500 170

Indicador de risc aplicable a la gamma
de comptes Expansió PRO.
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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MILLORA DE LA PROTECCIÓ
DE LES PERSONES ÒRFENES VÍCTIMES
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Coordinat per Isidor Garcia

El passat 21 de març es va
publicar al BOE la Llei Orgànica 2/2022, de 21 de març, de
millora de la protecció de les
persones òrfenes víctimes de la
violència de gènere.
Aquesta llei és una conseqüència més del Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere, signat el
setembre del 2017, que recull de
manera específica -al seu Eix 4mesures per a la intensificació
de l’assistència i protecció de
menors. La protecció específica dels menors parteix del seu
reconeixement com a víctimes
directes de la violència de gènere, fet que es va produir mitjançant les modificacions operades
a la Llei Orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de Mesures
de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere, per la Llei
Orgànica 8/2015, de 22 de juliol,
de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, les filles i els fills de
dones víctimes de violència de
gènere (i, en conseqüència, les
òrfenes i orfes) tenen la condició
de víctimes d’aquesta violència.
Per tal de tenir en compte la
transcendència d’aquesta me-

sura, cal recordar que des del
2013, més de 300 persones
menors d’edat han quedat orfes
com a conseqüència de crims
de violència de gènere i que,
tan sols l’any 2020, la xifra va
ser de 26. A més, aquestes xifres augmentarien si incloguessin les òrfenes i orfes amb més
edat, dels quals, a hores d’ara,
no hi ha estadístiques oficials.
Per això, aquesta nova Llei (orgànica 2/2022) amplia i millora
les mesures dirigides a l’assistència i protecció d’aquestes
persones menors d’edat, amb
la implantació de noves prestacions en els casos d’orfandat
com a conseqüència de la violència de gènere.
La llei té per objecte eliminar
incerteses normatives i obstacles a què s’enfronten les òrfenes i orfes de la violència de
gènere, per pal·liar -almenys en
part- la situació d’extrema vulnerabilitat que per a ells resulta
de la seva condició de víctimes
de la violència de gènere.
En primer lloc, davant de la
incertesa sobre el procediment
aplicable a la liquidació de la
societat de guanys en els casos
de dones víctimes mortals de la

violència de gènere i, en particular, la impossibilitat d’accedir
en alguns casos al règim dels
articles 806 i següents de la
LEC, que perjudica les òrfenes
i els orfes que es troben en
aquesta situació (en retardar
l’accés a la liquidació del règim
matrimonial de les mares i,
amb això, a la determinació
de la seva herència sense
l’acord dels assassins d’aquelles) s’unifiquen els pronunciaments judicials en la matèria,
reformant el règim previst als
articles 807 i següents de la
LEC per establir expressament
la legitimació dels hereus de la
víctima morta per instar la liquidació del règim matrimonial
conforme al procediment que
s’hi preveu.
Aquesta modificació comporta la reforma de l’article 87
ter de la LOPJ per atribuir als
jutjats de violència sobre la
dona la competència sobre els
procediments de liquidació del
règim econòmic matrimonial,
instats pels hereus morts a
causa de crims de violència de
gènere.
A més, es modifica l’article 216,3 i l’art. 224 (al qual
s’afegeix un nou apartat 2) de
la Llei General de la Segure-
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tat Social, per ampliar l’àmbit objectiu d’aplicació de la
pensió d’orfandat i incloure de
manera expressa i directa les
víctimes directes de violència
de gènere.
També s’estableixen vies per
a la recuperació de la pensió d’orfandat quan abans no
existia aquesta possibilitat i
s’endureixen les condicions
d’accés per als fills en relació
a les retribucions percebudes que ara no poden superar
el 75% de l’SMI mentre que
abans es reconeixia fins al
100%.
S’afegeix un nou apartat 10
a l’article 42, del Text refós
de la Llei de classes passives
de l’Estat, per reconèixer a
aquests menors drets idèn-


 
 

Novetats Legislatives 11

tics que a la generalitat de la
població.
D’altra banda es modifica el
text refós de la Llei de les
hisendes locals, introduint un
nou paràgraf -a continuació
de l’anterior- a l’article 104.3
del TRLHL, pel qual s’estableix que queda no subjecta
la transmissió de l’immoble a
l’IIVTNU quan porti causa de la
mort de la dona per violència
de gènere.

a favor dels menors subjectes
a tutela o guarda i custòdia de
dones mortes per causa de
violència de gènere, amb independència de quin sigui el títol
de transmissió dels bens que
es lliurin en concepte d’indemnització i qualsevol siguin els
bens que es lliurin.

Finalment, quant a la Llei de
l’Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats s’introdueix un
nou número 33 a la lletra B,
apartat I, de l’article 45 del
Text refós, establint l’exempció
de tributació quan s’efectuï el
pagament d’indemnitzacions
ACCEDIR A LA
VIA RÀPIDA
FAST TRACK

Via ràpida 'FAST TRACK' de
resolució arbitral, o de
mutu acord, de conflictes
a conseqüència de Covid-19

JU R I S P R U D
EN

AL
CI

JU R I S P R U D
EN

PENAL
EL TRIBUNAL SUPREM
ESPECIFICA QUAN
LA FALSEDAT DEL
DOCUMENT PRIVAT
ES CONVERTEIX EN
FALSEDAT EN UN
DOCUMENT OFICIAL
STS 422/2020, de l’11 de
desembre del 2020
Aquesta Sentència desenvolupa una qüestió de gran interès en relació amb els dos
tipus de falsedat (document
privat/document oficial).
Assenyala l’esmentada Sentència que la falsedat comesa en
un document privat no es converteix en falsedat en un document oficial, només perquè el
document s’incorpora posteriorment a un expedient oficial.
Actualment, el TS considera que
és necessari, per tal que el document privat es converteixi en
oficial, no només que el document es confeccioni amb l’únic i
exclusiu destí de produir efectes
en l’ordre oficial, sinó que fins
i tot ha de provocar resolucions
de l’ens receptor amb transcendència per al tràfic jurídic.
Per aquest motiu, la resolució del
Tribunal de Cassació estima, en

part, el Recurs interposat per la
condemnada a la qual condemna
per un delicte de falsedat en un
document privat, però l’absol del
delicte de falsedat en document
oficial i del delicte d’estafa, pels
quals havia estat condemnada
en primera instància, per l’Audiència Provincial de Barcelona.
Els fets van provocar la causa
de la incorporació, per part
de l’acusada (administradora
d’una empresa) de la liquidació d’una quitança on apareixia una signatura falsa, que
no havia realitzat la persona
perjudicada que havia estat
acomiadada de la companyia.
En l’esmentada liquidació s’expressava que la víctima havia
rebut una indemnització que
realment no s’havia satisfet.
Per aquest motiu, l’Audiència
Provincial, va condemnar a l’acusada per un delicte de falsedat
en document oficial en concurs
amb un delicte d’estafa, aquesta en grau de temptativa, atès
que finalment no es va derivar
cap perjudici en el procediment
laboral, raó per la qual el Tribunal Suprem entén que no va
existir una resolució amb transcendència en el tràfic jurídic.
El motiu pel qual també s’ab sol a la recorrent del delicte
d’estafa intentat és que, al no
haver-se perfeccionat aquesta, ens trobaríem davant d’un
concurs de normes de l’article
8.4 del Codi Penal, i en aquest
supòsit cal aplicar la pena
corresponent al delicte més
greu que és el de falsedat.

TS
TA

Coordinat per: Lluís Batlló (Penal),
Francisco Javier Comabella
(Laboral), Ivan Rodriguez Florido
(Contenciós-Administratiu).
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S

S

RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

TS
TA

AL
CI

NO
VE

Actualitat

LABORAL
VALOR PROBATORI DE
LES GRAVACIONS DE SO
COM A MITJÀ DE PROVA
ESPECÍFIC
Sentència núm. 1469/2022, de
6 d’abril, del Tribunal Suprem
(Sala Social)

A la present Sentència el Tribunal Suprem valora si la prova
de gravació de so, en concret,
la gravació parcial d’una conversa entre la treballadora i el
gerent de l’empresa, la qual va
ser practicada al Jutjat Social,
incorporant-se la transcripció al
ram de prova, és hàbil als efectes d’aconseguir una modificació dels fets provats en seu del
recurs de suplicació.
En el supòsit de fet, la treballadora, a qui se li va extingir el seu
contracte de treball per no supera el període de prova, prèviament havia gravat la conversa EN
la qual el gerent li comunicava
que finalitzaria el contracte si no
s’avenia a una modificació a la
baixa del salari, proposta amb la
qual es va mostrar disconforme.
El Jutjat Social va fer referència
a aquesta conversa de manera molt succinta dins dels fets
provats de la sentència, per
acabar desestimant la demanda
d’acomiadament. Tanmateix, el
Tribunal Superior de Justícia va
acceptar una modificació dels
fets provats proposada per la
recurrent, substituint la referèn-
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cia succinta per la transcripció
íntegra de la conversa, i, a partir
d’aquest nou text, va revocar la
sentència d’instància, declarant
l’existència d’un acomiadament
nul amb vulneració de Drets
Fonamentals en existir una voluntat de represàlia per part de
l’empresari, circumstància que
només es podia deduir a partir
del nou redactat del fet provat.
Per accedir a aquesta modificació fàctica el Tribunal Superior de
Justícia va atorgar a la gravació
valor de document hàbil als efectes revisoris.
Doncs bé, la Sala del Social del
Tribunal Suprem recorda allò que
diu la seva Sentència de 23 de
juliol de 2020 (RCUD 239/2018)
de què “el avance tecnológico
ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten
a juicio a través de los nuevos
soportes electrónicos, lo que
no debe excluir su naturaleza
de prueba documental”, que
és el que permet incloure com
a tal els correus electrònics,
però acaba reiterant la doctrina
continguda a partir de la seva
Sentència de 16 de juny del 2011
(RCUD 3983/2010) de què això
no abasta a les gravacions de
so en tant que són un mitjà de
prova específic contemplat a l’article 90 de la Llei Reguladora de
la Jurisdicció Social, però sense
valor de prova documental als
efectes de suplicació.
Conseqüentment, el Tribunal Suprem admet la cassació i retorna
les actuacions al Tribunal Superior de Justícia per a què emeti
nova sentència sense tenir en
compte la modificació de fets.
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CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL SUPREM
RECORDA LA VALIDESA
DE LES AL·LEGACIONS
PRESENTADES FORA
DE TERMINI PERÒ DE
FORMA PRÈVIA A LA RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA CORRESPONENT
Sentència núm. 417/2022,
de 4 d’abril del 2022, de la
Secció Tercera de la Sala
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem (rec.
944/2020, Ponent: Ángel
Ramón Arozamena Laso).
En tot procediment administratiu
existeix el dret dels interessats a
formular al·legacions en defensa dels seus interessos. Aquest
dret es vehicula principalment
a través del tràmit d’audiència,
fase en la qual l’administració
confereix un termini als interessats per tal que formulin les
al·legacions i presentin els documents que considerin pertinents.
Però la preclusió d’aquest termini no ha de comportar necessàriament l’extemporaneïtat de
les al·legacions formulades pels
interessats.
Aquesta és precisament la
qüestió analitzada pel Tribunal
Suprem a la sentència de referència dictada en matèria de
contractació pública. En el supòsit de fet enjudiciat ens trobem
que, el novembre de 2016, el
Cabildo Insular de Fuerteventura
va incoar un expedient de resolució contractual i va atorgar un
termini d’al·legacions al contractista per un període de deu dies.

En aquell cas, el contractista va
formular al·legacions d’oposició
un dia després del venciment del
termini conferit i l’administració les
va considerar extemporànies i va
declarar la resolució del contracte.
S’ha de tenir en compte que en
matèria de resolució contractual
l’oposició del contractista és un
element rellevant per la tramitació del procediment. La normativa de contractació pública
preveu que, si hi ha oposició del
contractista a la resolució contractual, cal demanar dictamen
preceptiu a l’òrgan consultiu
corresponent. En canvi, si no es
formula oposició, aquest tràmit
no s’exigeix i es pot resoldre
directament a favor de la resolució del contracte (art. 191 Llei
9/2017).
Doncs bé, el Tribunal Suprem
ha format jurisprudència en el
sentit de considerar que les
al·legacions formulades fora del
termini s’han de tenir en compte per part de l’administració si
es realitzen abans de dictar-se
la resolució corresponent. A tal
efecte es recorda que en matèria
de contractació pública resulta
d’aplicació supletòria les normes
del procediment administratiu
comú, normativa que reconeix el
dret dels interessants a complir
els tràmits i presentar al·legacions amb tots efectes legals “si
es produeix abans o dins del dia
en què es notifiqui la resolució
en la qual es consideri que el
termini ha transcorregut” (art.
73.3 Llei 39/2015). En el cas concret, el Cabildo hauria d’haver
admès les al·legacions del contractista i haver tingut per formalitzada l’oposició a la resolució
contractual, amb els efectes legals corresponents i l’exigència
de demanar dictamen a l’òrgan
consultiu corresponent.
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RECUPERACIÓN DEL IVA FACTURADO Y
NO COBRADO: EVOLUCIÓN DOCTRINAL
POSITIVA
Maite Vilardebó
Col·legiada Núm: 17.631

La Directiva de IVA y en su implementación la Ley del IVA
española (Ley 37/1992 del IVA) permiten que los sujetos pasivos que habiendo repercutido IVA en sus operaciones no lo
hayan cobrado del cliente puedan rectificar la base imponible,
recuperando así el impuesto. Así, la base imponible podrá
ser modificada en diferentes supuestos que se recogen en
los apartados Dos, Tres y Cuatro del artículo 80, mediante
los cuales se permite, entre otros casos, la reducción de
la misma en circunstancias de resolución del contrato, en
declaración de concurso del destinatario de la operación
con posterioridad al devengo y en aquellos casos en que las
cuotas repercutidas por el Impuesto se determinen total o
parcialmente incobrables.
El citado artículo 80 implementa en el ordenamiento jurídico
español lo establecido en la Directiva de IVA. Sin embargo, el
legislador español ha restringido considerablemente la posibilidad de acudir a estos procedimientos de recuperación del
IVA facturado y no cobrado mediante la exigencia de requisitos formales complejos y límites cuantitativos y temporales.
En algunos casos, podría entenderse que estos requisitos
se extralimitarían de lo estipulado en la Directiva y, tras los
no pocos pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea evacuados en los últimos años
en este asunto, no ser acordes con la misma.
El objetivo del legislador a partir de la inclusión de estas reglas es el de mantener la neutralidad del Impuesto en aquellos supuestos en que el sujeto pasivo, una vez repercutida la
cuota en la cuantía de que se trate, no vaya a cobrar la totalidad o parte de los importes del destinatario de la operación.

En este sentido, y en cuanto a los requisitos que deberán ser cumplidos al objeto de practicar la mencionada
reducción, los apartados Tres y Cuatro del mencionado
artículo establecen una serie de criterios de considerable
rigidez. Así, el impago de las cuotas repercutidas únicamente se admitirá como causa suficiente para modificar
la base imponible, de acuerdo con el art. 80.Tres, cuando
el destinatario de la operación haya sido, con posterioridad al devengo de la misma, declarado en concurso de
acreedores (bajo limitaciones temporales), mientras que,
para poder reducir la base imponible por considerar un
crédito incobrable, de acuerdo con el art. 80.Cuatro, será
necesario que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto sin que se haya procedido al cobro, el
reflejo de dicha circunstancia en los Libros Registros, que
el destinatario de la operación actúe en condición de empresario o profesional (o, en otro caso, la base imponible
sea superior a 300 euros) y que el sujeto pasivo haya instado el cobro de la deuda mediante reclamación judicial
o requerimiento notarial, además de unas limitaciones
temporales muy estrictas. Algunos de estos requisitos
formales, como decimos, podrían ser incompatibles con
la Directiva de IVA y con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la UE.
Por su parte, el artículo 80.Dos permite la reducción en los
casos en que las operaciones gravadas queden sin efecto
por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo
a Derecho o a los usos del comercio o, de manera genérica,
cuando se altere el precio con posterioridad a que la operación se haya efectuado.
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Este “desequilibrio” entre los diferentes preceptos, en cuanto
a las formalidades, viene dado por la diferencia fundamental
que caracteriza a uno y los otros dos supuestos, a saber, la
naturaleza definitiva de los supuestos de resolución del contrato o alteración del precio, que imposibilitarán al sujeto pasivo
reclamar las cantidades adeudadas por el destinatario de la
operación y eximirán al destinatario de su obligación, contra la
temporalidad presunta de los supuestos de impago que, sin
devolver a las partes del contrato a su situación previa a éste,
no imposibilita al sujeto pasivo para exigir judicialmente el pago
de las cuotas en un momento posterior.
Dicha diferencia es la que, se entiende, lleva al legislador a exigir el cumplimiento de unos criterios concretos más onerosos
al objeto de probar que el cobro de las cuotas por parte del
sujeto pasivo va a resultar, como mínimo, muy improbable.
Lo anterior tiene como consecuencia que, en el caso de los
impagos, determinados sujetos pasivos se encuentren imposibilitados para solicitar la modificación de la base imponible
correspondiente a operaciones cuya contraprestación no han
llegado a cobrar ya sea total o parcialmente.
Pues bien, en lo que a la aplicación de los mencionados preceptos respecta, y si bien tradicionalmente tanto la DGT como
los diferentes órganos judiciales han sido considerablemente
estrictos a la hora de analizar supuestos de impago por parte del
destinatario de la operación por considerar que las únicas vías
asumibles a tal efecto eran las de los apartados Tres y Cuatro,
los últimos pronunciamientos doctrinales han flexibilizado dicha
interpretación, permitiendo la aplicación del apartado Dos como
vía subsidiaria para el supuesto en que el impago llegase a ser
considerado definitivo en un momento posterior.
A modo de ejemplo, la DGT, al analizar en su Consulta
Vinculante V0750-10 un supuesto de impago por parte del
arrendatario de un local, establecía como única opción para
el sujeto pasivo, al objeto de modificar la base imponible del
Impuesto la aplicación de los apartados Tres y Cuatro. De
este modo, al no haberse extinguido de manera definitiva el
crédito, la posibilidad de reducir la base imponible por para
el sujeto pasivo quedaba reducida al cumplimiento de los
estrictos y complejos requisitos establecidos en aquellos
preceptos, cerrándose la puerta a cualquier otra vía de modificación de la misma si los mismos no eran atendidos.
No obstante, la jurisprudencia y doctrina reciente parecen
haber abierto la vía a una reducción de la base por aplicación del artículo 80.Dos cuando, a pesar de no ser posible la
aplicación de los apartados Tres o Cuatro por incumplimiento de los requisitos, la operación sujeta quede efectivamente sin efecto en un momento posterior, por ejemplo, por
haberse resuelto el contrato.
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Así, el Tribunal Económico Administrativo Central analiza
en su Resolución de 3 de junio de 2019 un supuesto de
imposibilidad de reducción de base, por aplicación del art.
80.Cuatro, por no haber sido solicitado el pago al destinatario de la operación vía requerimiento notarial, sino mediante
un acta de remisión de documentos por correo con acuse
de recibo. Concluye lo siguiente:
“negar la posibilidad de rectificar la base imponible (por vía
del art. 80.Cuatro) por el incumplimiento de esta condición
(la de requerimiento notarial) no implica, necesariamente,
que el sujeto pasivo no pueda rectificar la base imponible,
sino que tan sólo se lo impide en ese momento, pero no en
un momento posterior. En efecto, en este sentido, según el
artículo 80.Dos de la LIVA:
Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con
arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin
efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se
altere el precio después del momento en que la operación
se haya efectuado, la base imponible se modificará en la
cuantía correspondiente.
Pues bien, si como consecuencia del impago, éste adquiere
carácter definitivo, de tal manera que se extingue una parte
del crédito, el reclamante podrá en ese momento proceder
a modificar la base imponible conforme al artículo 80.Dos
de la LIVA en la parte que le corresponda.”
Este mismo razonamiento ha sido acogido por la DGT en
múltiples ocasiones, algunas de las más recientes en las
Consultas V0233-22 y V2574-21, por medio de las cuales se
confirma la posibilidad de modificar la base imponible, vía
aplicación del art. 80.Dos, en aquellos supuestos en los que
el impago por parte del destinatario de las operaciones sujetas ha llevado a la resolución de los contratos en uno y otro
caso. En particular, la Consulta V0233-22 contempla asimismo el hecho de que el importe adeudado por el destinatario
de la operación haya sido dado de baja contablemente por
el sujeto pasivo al haber prescrito toda acción legal procedente para reclamar dichas cantidades pendientes.
En conclusión, parece acertado considerar que los sujetos
pasivos pueden valorar la posible aplicación de una vía menos
compleja de modificación de la base imponible (y por tanto de
recuperación del IVA repercutido y no cobrado), a considerar
especialmente en aquellos casos en que los requisitos de los
apartados Tres y Cuatro del artículo 80 sean de difícil cumplimiento y los efectos de la operación de que se trate queden
definitivamente sin efecto mediante la resolución del contrato y
consiguiente condonación de los créditos pendientes o cuando
haya prescrito la acción judicial para reclamarlos y el crédito
devenga definitivamente incobrable.

ADEU A LA INCAPACITACIÓ,
BENVINGUDA L’ASSISTÈNCIA
(SEGONA PART)

Segon lliurament de la sèrie de dos articles que hem publicat a Món Jurídic, on l’autor
analitza l’entrada en vigor del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi
Civil Català a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, i les
conseqüències immediates que l’esmentada reforma implica.

Josep Maria Valls Xufré
Notari

L’ASSISTÈNCIA NOTARIAL
Com deia a la primera part d’aquest article, hem de
partir de la distinció entre subjectes amb aptitud
per conformar per si mateixos una voluntat interna
lliure d’influències indegudes i els que necessiten de
suports externs per conformar aquest consentiment.
En el primer cas el poder preventiu és el més adient.
Si no es pot atorgar el poder, s’haurà d’acudir a l’assistència notarial de l’art. 226-3 CCC. Per a això, el
notari haurà d’iniciar un procés en el qual es configurarà la voluntat de la persona amb discapacitat, inspirant-se en la tramitació dels expedients de jurisdicció
voluntària i la seva pròpia experiència per, amb l’ajut
dels facilitadors i professionals adequats esbrinar la
voluntat de la persona.
Però, abans de continuar haig de recalcar que quan el
notari detecti falta d’aptitud per l’atorgament, haurà
d’abstenir-se i d’informar al Ministeri Fiscal per a
l’adequada protecció dels interessos de la persona,

segons aconsella la Nota informativa de la Junta Directiva de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya de
14 de gener del 2022.
Encara que es pot constituir l’assistència en previsió d’una discapacitat futura (art. 226-3 CCC) el més
normal serà que s’atorgui quan ja es té una certa discapacitat. En aquest supòsit de discapacitat actual,
cal distingir si el suport es necessita per a un acte
concret, o si el que es demana al notari és la seva
intervenció en la constitució d’un sistema general
de suports amb vocació de permanència. És a dir,
l’actuació notarial es pot referir a actes puntuals o
a l’exercici de drets concrets, com per exemple, un
determinat atorgament, des d’un senzill poder per
a plets fins a una venda o hipoteca. En aquest cas,
el suport directe del notari com a autoritat especialment habilitada per a la seva funció, el converteix en
un verdader suport institucional per a l’atorgament
de l’acte jurídic que es pretén per a la persona amb
discapacitat sempre que no tingui prèviament constituït un suport formal, ja sigui judicial o notarial.
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Si la intervenció notarial té com a finalitat la constitució d’una assistència de caràcter permanent amb el
nomenament d’un o més assistents, la determinació
dels actes i la forma en què s’ha de prestar l’assistència i les salvaguardes que garanteixin la fidel actuació de l’assistent, també en aquest cas, el notari
haurà d’indagar la possible existència de suports
constituïts amb anterioritat i encara vigents, a fi de
procedir a la seva modificació si es tracta d’acords
notarials o de denegar l’autorització si els suports
vigents van constituir-se judicialment.
En ambdós casos s’haurà de valorar la procedència
d’aixecar una acta prèvia, en la qual es reflecteixi el
procés seguit per vèncer les seves dificultats, la intervenció de professionals o de l’anomenat facilitador,
els informes que s’aportin o requereixin cada cas.

1. ACTA NOTARIAL PRÈVIA
La justificació d’aquesta acta prèvia rau en el fet que el
judici de capacitat o de discerniment, en l’escriptura pública posterior, ha de ser sintètic, no descriptiu, expressant l’apreciació del notari, no les raons ni la justificació
o fonament de la seva apreciació.
En l’acta notarial prèvia, a més, es decidirà si l’escriptura posterior l’atorgarà la persona concernida
per si mateixa, si l’atorgarà amb la participació de
la persona que l’assisteix a l’efecte, o si a aquesta persona se li atorguen poders perquè la verifiqui
en nom i representació de l’assistit. En cas que tot
aquest procés consti en l’escriptura posterior, posaria en evidència les circumstàncies de la discapacitat
de l’atorgant, de naturalesa íntima i que no han de
transcendir, per no col·locar l’escriptura pública i a la
persona que l’atorga sota l’ombra o l’estigma de la
sospita, i això tant si l’escriptura posterior és un negoci concret o si es tracta pròpiament de la constitució d’una assistència amb caràcter permanent.

2. ASSISTÈNCIA NOTARIAL PER
A EXECUTAR UN ACTE CONCRET
En aquest sentit, és molt convenient que aquest procés
es reflecteixi en l’esmentada acta prèvia, doncs pot incloure l’atorgament d’un poder especial per a la conclusió del negoci jurídic projectat. Amb l’acta ja ha quedat
acreditada la capacitat suficient i el consentiment de la
persona per a l’atorgament futur. Si és immediat, el mateix dia, a continuació de l’acta no és necessari el poder,
però si l’atorgament té lloc posteriorment, el poder fa
innecessari el judici de capacitat de la persona amb
discapacitat en aquell moment posterior, doncs qui compareixerà serà l’apoderat. D’aquesta manera l’acta prèvia
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i el poder s’han atorgat en la intimitat de la persona,
envoltada només de les persones del seu cercle íntim i
s’estalvia la compareixença posterior del dia de la firma.

3. CONSTITUCIÓ NOTARIAL
DE L’ASSISTÈNCIA PERMANENT
L’art. 226-3 CCC empra les expressions «preveure o
acordar» en el seu sentit temporal de futur o present, a
semblança del que ocorre en els poders preventius, tot i
que aquí ja partim de la base que l’atorgant a diferència
del poderdant ja té un cert grau de discapacitat. Evidentment, es pot acordar una assistència pel moment de
l’atorgament amb un caràcter i un àmbit determinat i, a
més, es pot preveure una més extensa si empitjoren les
circumstàncies de la persona concernida.
Les funcions de l’assistent poden ser de mer consell
o companyia en el dia a dia de la persona, a la qual
podem denominar assistència d’acompanyament o
de col·laboració, semblant a les funcions que realitza
el guardador de fet. Pot ser també que, a més, per
realitzar determinats actes s’atribueixi a l’assistent la
missió d’autoritzar l’acte o negoci en una espècie de
règim d’actuació personal de l’assistit, però amb prèvia aprovació de l’assistent. Podríem anomenar-la com
assistència de complement o de codecisió. Finalment,
es pot atribuir a l’assistent facultats representatives
amb o sense autolimitació de facultats dispositives de
l’assistit. Aquesta seria l’assistència representativa.
Recordem que d’acord amb la Convenció la representació substitutiva és excepcional. La hipòtesi més important, a la meva manera de veure, és que aquesta
assistència representativa comporti al seu torn una
autolimitació de facultats per a l’assistit. La meva
postura és que si aquesta autolimitació d’exclusió
es pretén que sigui absoluta per a qualsevol acte jurídic, el notari s’ha d’abstenir d’autoritzar i remetre’s
al jutge perquè decideixi. En realitat, estarem davant
d’una incapacitació de facto que haurà de valorar
el jutge, determinant les facultats que en cada cas
corresponguin a l’assistent. És interessant portar a
col·lació la resolució de la Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ), de 28 de novembre
del 2012 en la qual es resol a favor de la inscripció
d’una escriptura de constitució d’una autolimitació
relativa a la facultat de disposició de l’habitatge habitual, per un període de quatre anys, condicionant-la
a l’autorització del pare o mare de la titular de l’immoble (DOGC 14 de gener de 2013 JUS/3040/2012).
Evidentment els tres tipus d’assistència es poden
donar en un mateix acord de suport, ja que es pot
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establir un règim d’assistència diferent, i fins i tot,
atribuir-se a diversos assistents segons els àmbits i
interessos de la persona concernida. Res impedeix
tampoc que se separin i que s’atorguin diversos
acords de suport, cadascun d’ells amb un assistent
diferent, en contemplació de les diferents facetes
vitals de la persona amb discapacitat.

LA PUBLICITAT DE
L’ASSISTÈNCIA
El número 10è de l’article 4 de la Llei del Registre
Civil (veure també els art. 72 i 77 LCR) contempla
la inscripció dels poders i mandats preventius, la
proposta de nomenament de curador i les mesures
de suport previstes per una persona respecte de si
mateixa o dels seus béns.
Pel que fa al nostre Decret Llei 19/2021, l’art. 2262.5, en referència a l’assistència judicial: “El nomenament de la persona que assisteix i la presa de
possessió del càrrec s’han d’inscriure al registre civil
mitjançant la comunicació de la resolució judicial
corresponent. Respecte de l’assistència constituïda
notarialment, l’art. 226-3.4 diu: Les designacions
d’assistència atorgades en escriptura pública s’han
de comunicar al Registre Civil per inscriure-les al foli
individual de la persona concernida i també al Registre de nomenaments no testamentaris de suports a
la capacitat jurídica, o el què el substitueixii”.
Hem de posar de relleu, la diferència fonamental en
matèria de publicitat entre poder o mandat ordinari i poder o mandat preventiu i és que únicament
s’inscriuen en el Registre Civil els preventius, sens
perjudici que, com ja sabem si a un poder ordinari li
afegim una clàusula de continuïtat pel cas de discapacitat del poderdant, ja l’hem convertit en poder
preventiu i, per tant, inscriptible, és el que anomenem poder preventiu d’eficàcia immediata. Però, un
poder ordinari no serà objecte d’inscripció.
Pel que fa al Registre de la Propietat, la Llei 8/2021
suprimeix el llibre d’incapacitats, i en el seu lloc es
crea el Llibre sobre Administració i Disposició de
Bens Immobles, però només hi tindran accés les
resolucions i mesures previstes en les lleis que
afectin la lliure administració i disposició dels bens
d’una persona. Per la seva banda, l’art. 755 de la Llei
d’Enjudiciament Civil imposa al lletrat de l’Adminis-

tració de Justícia la comunicació al Registre Civil de
les sentències i resolucions judicials en matèria de
suports, però, només a instància de part en altres
Registres públics com el de la Propietat, el Mercantil
o el de Bens Mobles (veure també l’art. 242 bis de la
Llei Hipotecària).
Per últim, quant a la publicitat registral alguns pensen que només s’ha de consultar quan les circumstàncies del compareixent o del negoci facin sospitar
el notari sobre la seva aptitud. En realitat, penso que
el notari actuarà com en aquest moment ho està fent
en relació al Registre de Concursats, que es consulta d’una forma sistemàtica quan es tracta d’actes de
disposició de bens immobles i d’altres de transcendència equivalent. Hem de pensar que els acords de
suport poden haver estat atorgats per persona amb
una deficiència, que d’alguna manera el condueixi
a la prodigalitat o a l’excessiva disposició de bens
sense causa justificada, dilapidant el seu patrimoni.
Aquestes persones amb una aparent aptitud plena
per manifestar la seva voluntat poden haver atorgat
prèviament un acord de suport que degudament
inscrit al Registre Civil perjudicarà tercers. Efectivament, l’art. 73 de la LRC disposa que les resolucions
a què es refereix l’article anterior només seran oposables enfront de tercers quan s’hagin practicat les
oportunes inscripcions.
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SOBRE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 17/2021 DE 15 DE
FEBRERO, Y 65/2021, DE 15 DE MARZO,
EN RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN
DE LOS LAUDOS ARBITRALES
Análisis de las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional que fijan y delimitan el
contenido de los laudos arbitrales, realizado por dos expertas autoridades en esta materia.

Elías Campo Villegas
Notari jubilat
Acadèmic de número de
l’Acadèmia de Jurisprudencia
i Legislació de Catalunya

María Eugenia Alegret Burgués
Magistrada
Vicepresidenta de
l'Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya

1.- La STC 17/2021
La STC de 15 de febrero de 2021 recayó como consecuencia de un arbitraje de equidad, en el que, “ante
un continuo e insoportable abuso del administrador, el
laudo declaró, entre otras medidas, la disolución de la
sociedad la apertura de la sección de liquidación y el
cese de los administradores”.

de aplicación del derecho. Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y derechos aplicados en el
laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación
de la jurisprudencia. Así también debe quedar fuera de un
posible control anulatorio “la posible justicia del laudo, las
deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de
resolver la cuestión” (sentencia de 23 de mayo de 2012).

2.- La impugnación del laudo
El administrador impugnó el laudo arbitral, y el TSJ de
Madrid estimó la demanda, en base fundamentalmente, a
insuficiente motivación y déficits probatorios.
Ante el recurso de amparo planteado la Sentencia del TC
17/2021 decidió estimarlo y declarar la nulidad de la Sentencia del TSJM.

4.- El valor redefinitorio de esta sentencia
En esta sentencia se viene a redefinir el arbitraje al recordar que en virtud del pacto arbitral se sustrae de la jurisdicción ordinaria la resolución de la controversia defiriendo
a los árbitros el conocimiento y solución de la cuestión
que desde ese momento resulta vedada a la jurisdicción.
Se podrá anular el laudo, pero la jurisdicción ordinaria no
volverá a actuar.
Con semejante expresión se lleva hasta el último extremo
el efecto negativo del convenio arbitral, del cual el artículo 11 de la Ley de Arbitraje (LA) proclama el doble efecto
positivo y negativo, “el convenio arbitral obliga a las partes
a cumplir lo estipulado e impide a los Tribunales conocer de
las controversias sometidas a arbitraje”.

3.- Fundamentos jurídicos de la STC 17/2021
La Sentencia del TC señala “que la institución arbitral es un
mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que
es consustancial la mínima intervención de los órganos
jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad
de las partes (art. 10 CE).
Igualmente recuerda que, si bien la acción de anulación
es el mecanismo de control judicial previsto, tal control
tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni
debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas
establecidas en la Ley.
Todo ello comporta para esta sentencia que el posible control judicial del laudo no puede traer como consecuencia
que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función

5.- La sentencia STC 65/2021
La Sentencia 65/2021 completa la doctrina establecida en la
sentencia anterior, pero añade alguna consideración interesante en orden a la exigencia de motivación de la LA actual.
El supuesto de hecho de esta segunda sentencia era el
siguiente: una entidad mercantil inició el 20 de diciembre
de 2017 un arbitraje de equidad contra una entidad bancaria
en relación con la suscripción de un contrato de SWAP. La
demanda interesaba que se declarase el incumplimiento
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STC 17/2021: SE
VIENE A REDEFINIR EL ARBITRAJE AL RECORDAR
QUE EN VIRTUD
DEL PACTO ARBITRAL SE SUSTRAE
DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
LA RESOLUCIÓN
DE LA CONTROVERSIA DEFIRIENDO A LOS
ÁRBITROS EL CONOCIMIENTO Y
SOLUCIÓN DE LA
CUESTIÓN, QUE
DESDE ESE MOMENTO RESULTA
VEDADA A LA JURISDICCIÓN
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por parte de la entidad bancaria de sus
obligaciones legales
de información en la
fase precontractual
y la correspondiente
indemnización.
La Corte de arbitraje
dictó laudo arbitral
de equidad el 4 de
diciembre de 2018
estimando parcialmente las pretensiones de la entidad
instante, declarando
el incumplimiento por
la entidad bancaria de
las obligaciones legales de información
en la fase precontractual, pero denegó
la indemnización de
daños y perjuicios al
no haber ocasionado
el contrato SWAP
perjuicio alguno, pues
el contrato cumplió
su función y la demandante incurrió en
deslealtad por retraso
en la reclamación.

6.- La impugnación del laudo
La instante del arbitraje interpuso al amparo del art. 41.1 f)
de la LA, acción de anulación parcial contra el laudo ante el
TSJ de Madrid argumentando que era contrario al orden
público por arbitrario e incongruente en relación con lo dispuesto en el art. 9 CE.
La acción de nulidad parcial fue estimada por Sentencia del
TSJM de 1 de octubre de 2019 con fundamento en que
resultaba incoherente que el laudo reconociera que la entidad bancaria había incumplido los deberes de información
frente a la mercantil actora y no conceder indemnización
alguna. Estimó que el laudo infringía el orden público incurriendo en arbitrariedad por incoherencia con contravención
del art. 9.3 de la Constitución.
7.- El recurso de amparo
La otra parte recurrió en amparo ante el TC argumentando
que las garantías y las exigencias jurisdiccionales contempladas en el art. 24 CE, de obligado cumplimiento en el
proceso judicial, no lo eran en el arbitral, que se basa en la
autonomía de la voluntad de las partes (art. 10 CE), al que

STC 65/2021:
ASENTADO EL ARBITRAJE EN LA
AUTONOMÍA DE
LA VOLUNTAD
Y LA LIBERTAD
DE LOS PARTICULARES (ARTS. 1 Y
10 CE), EL DEBER
DE MOTIVACIÓN
DEL LAUDO NO
SE INTEGRA EN
EL ORDEN PÚBLICO EXIGIDO EN EL
ART. 24 CE PARA
LA RESOLUCIÓN
JUDICIAL, SINO
QUE SE AJUSTA A
UN PARÁMETRO
PROPIO, DEFINIDO
EN FUNCIÓN DEL
ART. 10 CE

no le es de aplicación el art. 24 CE y,
por consiguiente,
tampoco las exigencias de motivación
de las resoluciones
judiciales.

8.- Los fundamentos jurídicos de la
Sentencia 65/2021
de 15 de marzo
El TC estimó el
recurso de amparo
anulando la STSJM.
Afirma la STC
65/2021 en su FJ 5
que la motivación de
los laudos no se integra en un derecho
fundamental (art.
24 CE) sino que es
una obligación de
configuración legal
de la que el legislador podía haber
prescindido sin
alterar la naturaleza
del sistema arbitral.
Y que el laudo estará
motivado si se comprueba que contiene
razones, aunque
sean consideradas
incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación.
Igualmente afirma que asentado el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares (arts. 1 y
10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en
el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución
judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido
en función del art. 10 CE.
Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las
propias partes sometidas a arbitraje a las que correspondería pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA)
y en qué términos.
La doctrina de esta sentencia ha sido confirmada por la
STC de 4 de abril de 2022.
9.- El valor redefinitorio de esta sentencia
Parece que el TC abre la puerta a que las partes establezcan los términos en los que la obligación legal de
motivación, exigida en el art. 37.4 de la LA, debería discurrir.

ZBE: CONTAMINACIÓ
I RESPONSABILITAT
MUNICIPAL
L’autor ja ens va presentar un article al número 336 de MJ (agost 2021), al voltant de
l’oportunitat i utilitat de l’Ordenança Municipal sancionadora de ZBE, la qual acaba de
ser anul·lada per la Secció 5a del TSJC; en aquest article relaciona els arguments de la
resolució judicial així com la possibilitat de que es produeixi un allau de reclamacions de
responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la ZBE.

Pau Saumell
Col·legiat Núm: 11.435

L

a Secció 5 de TSJ de Catalunya ha anul·lat
l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), donant la raó al recurs
interposat por l’Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya (FANOC) i altres
entitats ciutadanes.

Les famílies nombroses defensades per FANOC
tenen la necessitat d’utilitzar el vehicle familiar per
a la feina i per transportar els fills menors a l’escola i altres activitats, que s’accentuen a mesura que
augmenta el nombre de fills, però a més cadascuna d’aquestes famílies participa de la problemàtica de tots els oficis que es van queixar contra
l’ordenança, perquè son autònoms, transportistes,
conductors, comerciants, hotelers, jubilats, malalts,
treballadors dependents, professionals liberals,
funcionaris, etc., i la ZBE va provocar forts endeutaments i en molts casos la pèrdua de la feina, i
sempre una greu complicació vital, pels qui moltes
vegades no arriben a final de mes.

LA SENTÈNCIA
DEL TSJC NO
S’OPOSA EN CAP
MOMENT A LA
PROTECCIÓ DELS
CIUTADANS
CONTRA LA
POL·LUCIÓ
AMBIENTAL,
PERÒ NO AL
PREU D’UNA
RESTRICCIÓ
DESPROPORCIONADA DE DRETS

La sentència del
TSJC no s’oposa
en cap moment a
la protecció dels
ciutadans contra la
pol·lució ambiental, però no al preu
d’una restricció
desproporcionada de drets, de la
discriminació i de
la infracció generalitzada de l’ordenament jurídic, que
és el que ha provocat la ZBE.
La sentència fa
menció especial
com afectades,
entre d’altres
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col·lectius, les famílies nombroses, al establir-se
restriccions a l’accés i circulació per la ZBE que
poden tenir efecte en el trasllat dels fills a l’escola o
desplaçaments a la feina, concloent que les famílies nombroses i els col·lectius de menys capacitat
econòmica, com són els autònoms, les microempreses o les pimes, són els més afectats, amb un clar
efecte discriminatori.
Això es produeix perquè el sistema de la ZBE es condiciona a la capacitat econòmica del titular per adquirir un vehicle nou: als que no disposen de capacitat
per adquirir un nou
vehicle els ignora.

LA PRINCIPAL
CONCLUSIÓ DE
LA SENTÈNCIA
ÉS QUE L’ORDENANÇA ZBE IGNORA LA SENTÈNCIA
DEL TRIBUNAL
SUPREM DEL 28
DE SETEMBRE DEL
2020 SOBRE LA
JURISPRUDÈNCIA
COMUNITÀRIA

La repercussió pels
ciutadans de Barcelona i rodalies és
molt gran, doncs el
nombre de vehicles afectats arriba
al 55% del parc
censat de Barcelona, i són el 33%
dels turismes, el
40% dels autocars,
el 56% de les furgonetes i el 59%
de camions, perquè a més la ZBE
afecta diversos
termes municipals,
i suposa de fet una
impossibilitat de
tota o gran part de
l’activitat, amb una
intensa limitació de
la funcionalitat

La limitació s’ha
fet d’una manera tan radical que pot privar d’utilitat
el vehicle, i afecta a desenes de milers de vehicles
sense etiqueta ambiental de Barcelona i de poblacions circumdants, amb l’agreujant de què s’han
ignorat totalment altres possibles mesures menys
restrictives, com les prohibicions d’accés o d’estacionament a determinats vehicles, la zonificació per
anelles, l’habilitació de franges horàries per activitats, o la de condicionar la circulació a l’ocupació del
vehicle por un determinat nombre de persones, etc.
Entre les incoherències de la ZBE destaca que els
valors excessius de NO2 es produeixen només en

les estacions de trànsit de Gràcia i Eixample, i no en
les altres, perquè hi ha àmplies zones de Barcelona
com Les Corts, Horta-Guinardó, Montjuïc o parts de
Sarrià-Sant Gervasi, on les emissions se situen en la
meitat dels valors de les zones conflictives i per sota
dels límits recomanats per l’OMS.
I puntualitza que la denúncia que es va posar contra
Barcelona i altres ciutats davant la Comissió Europea
es refereix a l’Àrea de Barcelona (ES0902), que inclou
el port i l’aeroport, però sorprenentment la ZBE no
actua sobre el major focus de contaminació de la ciutat, que és la zona portuària.
Per altra banda, després de fer un anàlisi acurat conclou que amb la ZBE s’incideix directament en les
condicions de competència i mercat de desenes de
milers de vehicles sense respectar les normatives
sectorials, doncs no es calcula l’impacte econòmic
en els propietaris de vehicles sense distintiu, ni els
efectes de la ZBE en la competència i en el mercat
pel cost de renovació dels vehicles.
I en relació amb la salut, la ZBE parla d’un estalvi de
618.000 € pel sistema de salut i d’un benefici de 77,6
milions d’euros per augment de l’esperança de vida,
però sense aportar-ne en cap prova.
La principal conclusió de la sentència és que l’ordenança ZBE ignora la sentència del Tribunal Suprem
del 28 de setembre de 2020 sobre la jurisprudència
comunitària: «Les restriccions imposades pels estats
membres han de complir els requisits de proporcionalitat derivats de la jurisprudència del Tribunal de
Justícia (SSTJUE de 11 de juny 2015, cas C-98/14,
apartat 64, i de 23 de desembre 2015, cas C-293/14,
apartat 65).»
Tot i que la sentència rebutja la reclamació directa de
danys i perjudicis que plantejava l’associació de famílies nombroses, indirectament marca el camí perquè
qualsevol perjudicat reclami en posteriors accions
judicials, atès que estableix que el cost econòmic
que hagi provocat l’ordenança ZBE pot repercutir en
l’Ajuntament per part de professionals o ciutadans
que hagin suportat sacrificis especials derivats de la
seva implantació.
El que vol dir, com ja vàrem avisar mesos enrere, és
que l’Ajuntament es podria trobar en el futur –quan
guanyi fermesa- amb una allau de reclamacions de
responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la
ZBE.

EL COL·LEGI ES MOU
EL 1ER CONGRÉS
D'OCUPACIÓ
IL·LEGAL DE
MÀLAGA VEU
CLARA UNA
PROPOSTA DE
MESURA CAUTELAR
IMMEDIATA DE
DESALLOTJAMENT
La primera edició del Congrés d'Ocupació Il·legal, organitzat per l'Advocacia de Màlaga, de Barcelona i el Col·legi
d'Advocats de Mataró - celebrat els dies 19 i 20 de maig,
a la capital malaguenya- ha conclòs, després de dos
dies d'anàlisi jurídic aplicat a l'ocupació delinqüencial, la
necessitat d’establir una mesura cautelar immediata de
desallotjament de l'habitatge ocupat il·legalment.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, va presidir l'acte
d'inauguració del 1er Congrés d'Ocupació Il·legal, i va
posar de manifest que l'ocupació il·legal és “una realitat
que preocupa molt seriosament el Govern, que tant
el dret a la propietat com el de l'habitatge són “drets
compatibles en la nostra Constitució, i que aquesta els
protegeix”, i que l'habitatge és “el cinquè pilar de l'Estat
del Benestar”.
A més de la ministra Llop, l'acte inaugural va comptar amb la participació del president de la Diputació de
Màlaga, Francisco Salado Escaño, qui va al·ludir a aquest
primer Congrés d'Ocupació Il·legal com un “fòrum magnífic per abordar els problemes que genera l'ocupació
il·legal al nostre país”. Una situació de la qual “també es

beneficien les màfies”, posant èmfasi en el “dany reputacional que, concretament a Màlaga, pot ocasionar sobre
el turisme i la inversió estrangera”.
Per la seva banda, la consellera de Foment de la Junta
d'Andalusia, María Francisca Carazo, es va referir a aquest
fenomen com una cosa que no és “aïllada” i va convidar a
“reactivar com més aviat millor les reformes normatives”.
Salvador González Martín, degà de l'Advocacia de Màlaga,
va alertar de l'augment de l'ocupació al nostre país; però
alhora va fer èmfasi en què en el tractament d’aquest problema no es pot oblidar a les famílies vulnerables.
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General
de la Abogacía Española, va explicar que hi ha d'haver
un “equilibri entre la defensa de la persona privada del
seu habitatge i la situació de vulnerabilitat de moltes
persones”, destacant el valor afegit que poden aportar
els juristes en això.
Per la seva part, Jesús M. Sánchez García, degà del
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va exposar que “cal
una mesura cautelar immediata de desallotjament de la
persona que ocupa il·legalment un habitatge, contra la
voluntat del seu propietari, ja sigui aquest, una persona
física o jurídica. La Seguretat jurídica és imprescindible
en un Estat de dret”. També va destacar la tasca realitzada des de l'advocacia institucional per buscar instruments jurídics que permetin acabar amb l'ocupació
il·legal d’habitatges.
La degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, Maria
Pastor Santana, va afirmar que "estem assistint a un
augment de l'ocupació delinqüencial". Una ocupació
gairebé “a la carta” i per això cal “adaptar la legislació
a les noves formes de delinqüència, sense oblidar les
comunitats de propietaris”.

En total, més de 400 persones van seguir, tant de manera
presencial com on-line, aquest Congrés, que es va estruc-

Món Jurídic · #341 · Juny/Juliol 2022

turar en vuit taules rodones per abordar la problemàtica
de l'ocupació il·legal a Espanya des de totes les perspectives: legal, política, social, econòmica i de seguretat.
Per això es va comptar com a ponents amb representants polítics, magistrats, lletrats, membres dels Ajuntaments, forces de seguretat de l'Estat, etc., els quals van
posar sobre la taula la problemàtica actual, així com la
proposta de possibles i futures solucions al respecte.
Acte de cloenda

En l'acte de cloenda hi va participar Flor Carrasco, vicedegana de l'Advocacia de Màlaga; Enrique
Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida, en representació del
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona; i Maria Pastor
Santana, degana del Col·legi d'Advocats de Mataró.
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L'ADVOCACIA CLAMA
PER LA INTRODUCCIÓ DE
LA 'CLÀUSULA REBUS' A
L'ORDENAMENT JURÍDIC
Aquesta és la principal conclusió que es va donar a
conèixer en el marc del "I Congrés sobre la Clàusula
Rebus. Nous reptes i plantejaments jurídics", que es va
celebrar el 8 d'abril de 2022 al Teatre "Circo de Marte" de
La Palma, sota l’organització de l'Il·lustre Col·legi Oficial
d'Advocats de Santa Cruz de La Palma i el Col·legi de la
Advocacia de Barcelona (ICAB), a través de l'Institut d'Investigació i Innovació Jurídica I+Dret, i gràcies a l'impuls
dels seus degans respectius, Juan Antonio Rodríguez
Rodríguez i Jesús M. Sánchez.
En l’acte inaugural, el degà de La Palma, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, va afirmar que després de la
situació catastròfica que va patir l'illa de La Palma calia
abordar des de l'advocacia mesures per donar resposta jurídica a la ciutadania. Rodríguez va afirmar que es
“essencial la regulació de la ‘clàusula rebus’ ja que és
una via que permet restablir l'equilibri de les prestacions contractuals per donar resposta a problemes de la
ciutadania ocasionats per situacions excepcionals com la
pandèmia i/o l'erupció del volcà, per citar dos exemples”.

Flor Carrasco va transmetre que “l'advocacia no
mira cap a un costat, i que juntament amb la resta
de participants són el motor del canvi normatiu que
es necessita per combatre l’ocupació il·legal”.
Per la seva part, la degana del Col·legi d'Advocats
de Mataró va afirmar: "Creiem que aquest serà el
primer i últim Congrés d'Ocupació perquè entre tots
aconseguirem revertir aquesta situació".
Durant aquesta segona jornada d'aquest primer
Congrés d'Ocupació Il·legal, el degà del Col·legi
de l'Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez,
va anunciar que “es presentaran -a través de les
esmenes al projecte de llei d'eficiència processal- la
modificació de la LECrim, proposant la incorporació d'un nou article, el 544 sexies, i la modificació
de l'article 13 per disposar d'una mesura cautelar
immediata que permeti el desallotjament de la persona que ocupa il·legalment un habitatge, contra la
voluntat del propietari, ja sigui aquest, una persona
física o jurídica”.

Per la seva part, l'exmagistrat de la Sala 1a del Tribunal
Suprem i catedràtic de Dret Civil de la Universitat de
València, Javier Orduña va exposar que “la regulació de
la 'clàusula rebus' és la gran assignatura pendent que
té el nostre ordenament jurídic, ja que la ciutadania està
sent víctima de situacions sense precedents com la
pandèmia, l'erupció del volcà Cumbre Vieja, a La Palma,
i recentment, la invasió d'Ucraïna. Totes aquestes circumstàncies estan afectant de manera directa la nostra
economia."
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En el marc d’aquest Congrés, el degà de l’ICAB, Jesús M.
Sánchez, va destacar que “des de l'advocacia de Barcelona
i en ple confinament ja vam alertar de la necessitat d'introduir la 'clàusula rebus' al nostre ordenament jurídic, ja que
és una via per evitar que una part se'n vegi més beneficiada
que l'altra, atès que permet que la modificació del contracte
per tal que la part que estava aventatjada iguali posicions
amb la més perjudicada, a fi d'evitar el que es coneix com
una excessiva onerositat, és a dir, que una part es beneficiï
respecte de l'altra en circumstàncies imprevistes”.
El "I Congrés sobre la Clàusula Rebus" es va estructurar en cinc taules de reflexió i de debat. La primera va
servir per abordar “La futura regulació de la ‘rebus’ (en
l'àmbit processal, equilibri contractual, etc.) i el dret de
propietat”. En la segona es van tractar “Els problemes
derivats del canvi de circumstàncies: l'erupció del volcà
de La Palma. Nous reptes i plantejaments jurídics”. En
la tercera taula es van tractar els “Aspectes processals
de la rebus en l'àmbit jurisdiccional. Arbitratge i ADR”.
La taula “Economia i empresa” va servir per abordar
els efectes de l’aplicació d’aquesta clàusula en l’àmbit
financer, mentre que a l'última taula es van analitzar els
reptes de la regulació de la clàusula rebus”.
Sens dubte, la celebració del 'I Congrés sobre la clàusula
rebus', el primer sobre aquesta matèria que se celebra a
Espanya, ha permès complir amb l'objectiu d'abordar els
nous plantejaments jurídics de la seva aplicació i va ser
una excel·lent oportunitat per a què l'advocacia, en particular, i la ciutadania, en general, coneguin els beneficis
que tindria la seva aplicació en cas que s'introdueixi al
nostre ordenament jurídic.

L’ADVOCACIA I PLATAFORMA
"FAMILIA Y DERECHO"
RECLAMEN L’ESPECIALITZACIÓ
EN INFÀNCIA, FAMÍLIA I
CAPACITAT
Tant el I Congrés de Dret de Família com el II Congrés de
la Infància i Adolescència han reclamat de forma unànime
l'especialització dels jutjats de Família a tot Espanya per
garantir l'accés a la Justícia en igualtat de condicions, ja
que aquesta permetrà que es garanteixi la igualtat d'accés de tots els ciutadans davant la Justícia en un tema
tan sensible com és el dret de Família.
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Per això, els Col·legis de l'Advocacia de Madrid i de Barcelona i la Plataforma "Familia y Derecho" es van reunir
amb diversos grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per exposar la necessitat que la judicatura s'especialitzi en Infància, Família i Capacitat.

El conjunt de les forces polítiques va considerar raonables
i necessàries aquestes esmenes, basades en el reconeixement de l'especialització en Infància, Família i Capacitat
en cada partit judicial, amb caràcter general, i no subjecte a la càrrega de treball, així com la delimitació de les
competències objectives que, amb caràcter exclusiu i excloent, haurien d'assumir les seccions d'Infància, Família
i Capacitat dins dels futurs tribunals d'Instància. Alhora, el
Col·legi d'Advocats de Madrid i de l'Advocacia de Barcelona i la Plataforma "Familia y Derecho" reclamen la fixació
d'unes proves d'especialització en Infància, Família i Capacitat per als jutges i magistrats, el contingut dels quals
correspon delimitar al Consejo General del Poder Judicial.
El secretari de la Junta de Govern de l'ICAB, Joaquim
de Miquel, manifesta que “la totalitat de grups polítics
han comprès perfectament les nostres esmenes i s'han
compromès a estudiar-ne el contingut i la tramitació”. De
Miquel considera que "només amb l’especialització en
Infància, Família i Capacitat tindrem una justícia efectiva
en matèries tan sensibles i importants per a la societat". El secretari de l'ICAB afegeix que aquestes reclamacions són compartides també per associacions com
AEAFA, que coneixen perfectament les dificultats de no
disposar d'un sistema judicial especialitzat.
Precisament la presidenta de la Secció de Dret de Família
de l’ICAB, Cristina Díaz-Malnero, va posar de manifest al
llarg del ‘I Congrés de Dret d’Infància’ –celebrat de l’11 al
13 de maig- que l’actual tramitació de les Lleis d’Eficiència Processal i organització del Servei Públic de la Justícia
són una oportunitat per tal que aquesta especialització es
materialitzi; però cal demanar també l’especialització de
tots els operadors jurídics que intervenen en els processos
de família -advocacia, fiscals, jutges i psicòlegs- atès que
aquest àmbit del dret és multidisciplinari.
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La celebració del ‘I Congrés de Dret de Família’, sota l’organització de la Secció de Dret de Família de l’ICAB va servir
per abordar “El present, passat i futur del dret de família”;
el concepte de “Domicili familiar”; “El dret internacional
privat en els processos de família”; “L’ús de la mediació
per resoldre conflictes de família”; “La Sostracció internacional de menors”; “La violència domèstica en els procediments de família”; “Qüestions derivades de la filiació”; “La
visió pràctica i des del punt de vista de lletrats i magistrats
de qüestions processals controvertides en l’àmbit familiar”;
“La psicologia forense aplicada als casos de família”; “Tot
el que podem resoldre a la notaria enlloc d’acudir al jutjat”;
“Consells pràctics en relació a les repercussions fiscals de
les ruptures matrimonials i de família”.
Al seu torn la celebració del II Congrés de la Infància i Adolescència – organitzat per la Plataforma "Familia y Derecho",
l'Il·lustre Col·legi de l'Advocats de Madrid (ICAM) i l’ICAB
va mostrar que “no és admissible que, depenent del lloc
de residència, un procediment sigui resolt per operadors
jurídics i altres professionals especialitzats, i en d’altres no.
L'especialització també repercuteix en els temps de resolució de conflictes, que són menors”, segons paraules del
Secretari de la Junta de Govern, Joaquim de Miquel. Mentre que el degà del Col·legi d'Advocats de Madrid, José
María Alonso Puig, va exposar que "amb els menors no es
pot jugar" i ha conclòs que "l'especialització dels jutjats de
Família és una garantia".
Per la seva part el president de la Plataforma “Familia y
Derecho”, Xavier Abel Lluch, va afirmar que: “la publicació del
Projecte de Llei Orgànica d'eficiència organitzativa del servei
públic de Justícia preveu les seccions Mercantils amb caràcter general als tribunals d'instància, mentre que les seccions
de Família només es preveuen quan s'estimi convenient,
en funció de la càrrega de treball.” Per això, Abel va alertar
que “una societat que protegeix més les empreses que les
nenes, nens i adolescents, que les famílies i que les persones amb discapacitat no és una societat que defensa com a
valors superiors de l'ordenament jurídic la igualtat i la justícia”.
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Per la seva banda la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró,
va declarar que “el dret ha de defensar els més vulnerables.
És un compromís del Govern de la Generalitat que hi hagi
un marc legal que ho possibiliti. Per això hem estat proactius
i hem modificat el Codi Civil Català per protegir la vida i la
seguretat de tots els menors, tant en els casos de violència
vicària com els que es pateixen dins la família. Ciuró també
va fer referència a la tasca de Justícia amb els menors infractors en centres de justícia juvenil i en l'àmbit de la mediació”.

El II Congrés de la Infància i l'Adolescència – celebrat a la seu de l’ICAB els dies 28 i 29 d’abril- es va
estructurar en vuit taules, amb la voluntat d'analitzar
-amb la participació de més de 40 ponents de perfils
professionals multidisciplinaris (advocacia, juristes,
psicòlegs, sociòlegs, directors d'entitats educatives,
inspectors d'educació; magistrats, pediatres)- la visió
sobre els assumptes judicials en què es troben involucrats molts nens i nenes de tot l'Estat, les decisions
unilaterals que prenen els pares en temes escolars i
de salut, l'acolliment de menors estrangers, la importància de la mediació en l'àmbit familiar, com es tracta
la violència dins de les famílies, l'esquema judicial i
les competències dels jutjats, la tasca dels partits polítics en relació amb la legislació i la visió periodística
d'aquesta mena de conflictes.
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L'ICAB DONA A CONÈIXER EL
SEU SISTEMA DE COMPLIANCE
PENAL
El degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús
M. Sánchez; la presidenta de l'Associació Espanyola de
Compliance (ASCOM), Sylvia Enseñat; la vicedegana i
presidenta del Comitè d'Ètica i Compliance de l'ICAB,
Susana Ferrer; i l'advocat i Compliance Officer de la Corporació, Francisco Bonatti, van inaugurar el III Congrés
de Compliance, que es va celebrar els dies 31 de març i
1 d'abril de 2022 a la seu de l'ICAB sota el lema "El paradigma de la gestió ètica a les organitzacions".

En el marc de la inauguració del Congrés, que també es va
poder seguir de forma telemàtica, es va presentar el sistema
de Compliance de l'ICAB i la seva política de gestió penal. En
aquest sentit, el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, va afirmar: “Estem implementant
a l'ICAB un sistema de Compliance perquè el principi de
transparència i l'ètica són valors essencials per al bon govern
de les organitzacions".La vicedegana i presidenta del Comitè
d'Ètica i Compliance de l'ICAB, Susana Ferrer, va explicar
que el Compliance és una eina que serveix per reforçar el
bon govern i la gestió ètica de les empreses.
L'advocat i vicepresident de la Secció de Compliance de
l'ICAB, Francisco Bonatti, va declarar que és “un honor
i una responsabilitat assumir el càrrec de Compliance
Officer de l'ICAB” i va exposar que les polítiques de
Compliance dissenyades per a l'ICAB es basen en l'ètica
i la transparència i tenen en compte l'estructura singular
dels col·legis de l'advocacia, que estan presidides per
una Junta de Govern que sol estar integrada per professionals, en aquest cas de l'advocacia, que no són directius professionals i que tenen un staff tècnic de suport.
Per això, el sistema de Compliance de l'ICAB compta
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amb dos comitès: un Comitè d'Ètica i Compliance i un
Comitè tècnic de Compliance Penal.
La Política de Compliance de l'ICAB s'aplica a totes les persones que integren la Comunitat Col·legial (la Junta de Govern, les Comissions i Seccions) quan exerceixen les seves
funcions laborals, col·legials o representin la Corporació.
Gràcies a l'aplicació d'aquesta mesura, el Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona es posa a l'avantguarda de
la gestió ètica i de la bona governança a les corporacions de dret públic.

ESPAI SEGONA OPORTUNITAT

L’OBSERVATORI DE LA
INSOLVÈNCIA PERSONAL DE
L’ICAB CONSTATA QUE ELS
PROCEDIMENTS DE SEGONA
OPORTUNITAT SEGUEIXEN
A L’ALÇA AQUEST 2022, FET
QUE CONFIRMA LA UTILITAT
D’AQUEST MECANISME
L'Observatori de la Insolvència Personal del Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona ha analitzat les dades publicades el passat 6 de juny pel Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) sobre els concursos de persona física
durant el primer trimestre de l'any 2022.
Es constata que de gener a març del 2022 es van presentar un total de 4.032 concursos de persona física,
dels quals 1.220 van ser de persona física empresària i
2.812 de persona física no empresària. Aquestes xifres,
superiors als 3.503 concursos amb què es va tancar el
mateix primer trimestre del 2021, mostren que hi ha
hagut un creixement d'un 11% sobre aquest període.
Així mateix, les dades d'aquest primer trimestre del
2022 van superar els 3.699 concursos de creditors de
persones físiques amb què es va tancar el quart trimestre del 2021, fet que significa un augment del 9%.
És rellevant l'increment del 46% dels concursos de
persona física no empresària, que han crescut un 8%
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respecte al quart trimestre del 2021. Alhora els concursos d'empresaris autònoms han augmentat un 11%,
confirmant la necessitat de disposar d'una eina efectiva,
que permet donar una solució al teixit empresarial de les
persones emprenedores per iniciar nous projectes i activitats exonerant la totalitat dels deutes, o bé, sotmetent
el pagament dels crèdits públics i els crèdits privilegiats
a través d'un pla de pagament sostingut basant-se en la
capacitat de generar ingressos de l'emprenedor.
Alhora, en la distribució per comunitats autònomes es
pot observar que Catalunya concentra el 30% dels procediments de Segona Oportunitat de persones físiques
empresàries, seguit pel 16% de Madrid i el 12% d'Andalusia i el País Valencià.
La moratòria concursal, que segueix vigent fins al 30
de juny del 2022, no ha generat una disminució del
nombre de procediments, ja que s'ha evidenciat que és
una solució necessària, útil i eficaç que permet superar
situacions d'exclusió econòmica i social de les persones,
a partir de l'acord amb els creditors o bé sol·licitant al
jutjat l'exoneració dels deutes.
L'increment sostingut del nombre de procediments incideix
en la incorporació d'una cultura de segona oportunitat en la
nostra societat, en percebre's com una veritable solució.
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què dona lloc mantenir deutes no solucionables al llarg
de la vida. D'aquesta manera, tal com adverteix el Grup
de Treball de la Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC s'evita un increment de l'economia
submergida i s'afavoreix l'inici de nous projectes empresarials que generin valor econòmic i social de futur.

GRAN ÈXIT DEL
SANT JORDI A LA
BIBLIOTECA DE L'ICAB
El passat 23 d’abril es va celebrar de nou la festa de la
rosa i el llibre a l’ICAB amb la realització, a la Sala de
Lectura de la Biblioteca, de la Fira Jurídica de Sant Jordi,
on les principals editorials jurídiques -Colex, Derecho
Práctico-Editorial Reus, Global Economist&Jurist, Iustel,
La Ley, Lefebvre-El Derecho, Política&prosa, Sepin,
Thomson Reuters Aranzadi, Tirant Lo Blanch i Vlex. Les
editorials, i com és tradició, van obsequiar els col·legiats
i col·legiades amb llibres, revistes i altres obsequis; i el
Col·legi els hi va regalar una rosa vermella.

En aquest sentit, des de l'Observatori de la Insolvència
Personal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona apunten que cal que la Reforma de la Llei Concursal no signifiqui una reculada en l'eficàcia d'aquest procediment per
als empresaris als quals va destinada, ja que el Projecte
de Llei de Reforma Concursal, actualment, promou un
blindatge del crèdit públic que no permet la plena exoneració per emprendre nous projectes.
La limitació que suposa la proposta de no exoneració del
crèdit públic per sobre dels 1.000 euros, així com la restricció
a l'accés pel fet d'haver estat sancionat administrativament
fan pensar en una reculada en el mecanisme de la segona
oportunitat, ja que serà qüestionada la seva eficàcia i per tant
deixarà de ser percebut com una veritable i eficaç solució.
En el cas dels empresaris autònoms, el mecanisme ha
de continuar oferint una solució al sobreendeutament basant-se en els paràmetres essencials que actualment permeten exonerar el crèdit públic dins un pla de pagaments.
Aquest extrem ha de ser considerat com una oportunitat
clara per poder refer projectes empresarials i personals
que permetin sortir de l'ostracisme i de les limitacions a

També, al Patí de Columnes a partir de les 12 del migdia,
es va dur a terme la signatura de llibres per part de col·
legiats i col·legiades a l’ICAB que són alhora escriptors.
En aquesta ocasió van signar les seves obres: José M.
Asencio Gallego, Jose Ignacio Carnero, José M. Fuster
Fabra, Eugeni Gay Montalvo, Juan Antonio March, Carles
McCragh, Javier Melero, Graziela Moreno, Xavier Muñoz
Puiggros, Juan Pablo Nieto Mengotti, Rosa Panadès i
Jordi Pina.
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L'ICAB DONA A CONÈIXER
LES NOVES TENDÈNCIES DEL
MERCAT LABORAL A TRAVÉS
DE LA 6A FIRA DE L'OCUPACIÓ

A més, els col·legiats i col·legiades van poder gaudir
de visites guiades als espais més emblemàtics de la
Biblioteca.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va organitzar, a
través del Servei d’Ocupació i Orientació Professional
(SOOP), un ventall de diferents activitats per donar a
conèixer les noves tendències del mercat laboral.
Les persones col·legiades i associades a l’ICAB, així
com estudiants del grau de Dret van poder visitar els
estands virtuals de 23 despatxos d’advocats i advocades i establir contactes per lliurar els seus currículums
i concertar entrevistes laborals.
Mitjançant l’estand del Servei d’Ocupació i Orientació
Professional (SOOP), l’ICAB va oferir assessorament
a l’advocacia en els seus projectes personals de futur,
va donar a conèixer els serveis de la Borsa de la Treball i va fomentar l’emprenedoria.
Com a novetat, en aquesta edició es va organitzar un
programa de webinars amb la participació dels despatxos/empreses, que va servir per abordar "els primers
cinc anys com a advocats i advocades laboralistes, per
ajudar a ‘definir la ruta professional’, per facilitar "claus
per elaborar un bon CV’, per poder "compartir les dificultats i reptes dels primers mesos d’exercici com a
advocats/des", entre altres temes.

Al llarg de tot el matí nombroses persones també van visitar l'estand de la Fundació Degà Ignasi de Gispert. Precisament des de la Fundació es vol agrair als companys/
es que es van anar apropar i interessar per la tasca social
que es realitza i per la compra de roses de llaminadura,
que es van vendre amb l'objectiu de recaptar fons per tal
de poder continuar prestant ajuda a l'advocacia
que ho precisi.

Amb aquesta iniciativa, l’ICAB es va convertir en un
punt de trobada i networking per a l’intercanvi de
talent, sinergies i contacte i un espai de trobada entre
l’advocacia i estudiants del grau de dret, despatxos
d’advocats, d'advocades i entitats públiques.
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INSCRIPCIÓ OBERTA
PER A LA NOVA EDICIÓ
DELS MÀSTERS ICAB
2022-2023, FORMACIÓ
ESPECIALITZADA PER
A L’ADVOCACIA DE
FUTUR!

• La identificació dels aspectes transversals i no jurídics
-psicològics- que subjacent en els processos d'infància, família i capacitat.
• El Desenvolupament de les soft skills en el tracte i
l'orientació professional de nens, nenes i adolescents,
persones en processos de ruptura de parella i persones discapacitades.

L’ICAB ja ha obert les inscripcions per a la nova edició
dels Màsters, que s’impartiran a partir del mes d’octubre
del 2022, i que inclou màsters presencials i màsters
on-line (videoconferències en directe per Zoom) sobre
les següents matèries: advocacia Penal, Compliance,
Concursal, Entorns Digitals, Esport, Família i Successions, Fiscal, Immobiliari, Laboral i RRHH, Negocis i
Propietat Industrial i Intel·lectual.

Especialitzeu-vos amb els Màsters ICAB!

Enguany com a novetat l’ICAB ofereix la 1a edició del
postgrau en infància i adolescència, família i capacitat.
(posa-ho en negreta i una mica més gran de tipo, però
no com un titular)
Aquest postgrau, de caràcter transversal i impartit des
d'una perspectiva interdisciplinària, està dirigit als operadors jurídics, en particular als advocats i advocades,
que intervenen en processos de protecció de la infància
i l'adolescència, de ruptura de parelles i de constitució
de mesures de suport a persones amb discapacitat, i té
com a objectius:
• Comprensió del marc normatiu, en particular la Llei
8/2021, de 4 de juny, protecció integral de la infància i
l'adolescència davant de violència i la Llei 8/2021, de 2
de juny, per al suport a les persones amb discapacitat.
• Coneixement dels drets dels nens, nenes i adolescents i la seva defensa i protecció davant dels tribunals de justícia.
• L’exposició de les mesures o efectes derivats d'un procés
de ruptura de matrimoni o parella estable, la reclamació
davant els tribunals de justícia i els factors de ponderació
de la decisió judicial en l'adopció d'aquestes mesures.
• Mostrar les mesures de suport a les persones amb
discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica,
per al seu exercici davant els tribunals.

Aquesta formació ha estat elaborada en col·laboració
amb la Plataforma Familia y Derecho.
L’especialització és una peça clau per a l’excercici de
l’advocacia. Per això si voleu donar un impuls definitiu al
vostre currículum l’ICAB us proporciona la formació que
necessiteu a través dels Màsters que imparteix.

INICIA’T EN L’EXERCICI
PROFESSIONAL AMB EL
POSTGRAU EN PRÀCTICA
JURÍDICA EPJ-ICAB (EDICIONS
PRESENCIAL I ON-LINE).
INSCRIPCIONS OBERTES
L’ICAB ofereix la formació idònia per iniciar-se en l’advocacia i per obtenir la destresa i experiència que requereix
un Llicenciat/da o Graduat/da en Dret que vulgui exercir
la professió: el Postgrau en Pràctica Jurídica.
L’alumnat pot triar especialitzar-se en dues de les set
matèries (Civil, Penal, Laboral, Administratiu, Mercantil,
Família i Financer) en un doble format; de manera presencial o on-line (l'edició on-line és oberta a titulats/des
en Dret de tot Espanya).
El Postgrau s’ofereix tant en la modalitat presencial com
on-line i els horaris són de les 18 a les 20.30h, de dilluns
a dijous. De tal manera que dilluns i dimecres es faria
una especialitat i dimarts i dijous, una altra.
Participa en la sessió informativa via zoom que es
realitzarà el 13 de juliol de 2022, a les 18h. Us podeu
inscriure a través de l’enllaç que trobareu a la pàgina
web de l’ICAB. Us explicaran tots els avantatges
d’aquesta formació, les novetats de la propera edició
i us ajudaran a resoldre els possibles dubtes!
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CELEBRADA A L’ICAB LA 4A
EDICIÓ DEL TRIANGULAR
D’UNIVERSITATS
El divendres 6 de maig va tenir lloc a la seu del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, la 4a edició del Triangular
d’Universitats, organitzada amb la col·laboració de la
UPF Barcelona School of Management (UPF – BSM), la
Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) amb l’objectiu de posar en pràctica
els coneixements adquirits durant el Màster d’Accés a
l’Advocacia, però també per enfrontar-se a un judici real.
En aquesta edició els equips guanyadors van ser els de
Dret Civil de la UPF i de Dret penal la UAB.
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quereix de vocació per al seu exercici, ja que es treballa per a
la defensa dels drets de la ciutadania. Per això la formació és
un pilar fonamental ja que permet l’actualització de coneixements jurídics i contribueix al bon exercici de la professió, i
per aquest motiu iniciatives com el Triangular complementen
l’àmplia oferta formativa que s’ofereix des de l’ICAB”.
El degà de la Facultat de Dret de la UB, Xavier Pons, va
subratllar que "amb aquesta quarta edició de la Triangular
s'ha complert un cicle complet i queda plenament consolidada una activitat formativa que evidència l'alt nivell i la
preparació dels estudiants dels Màsters de l'Advocacia".
Pons també va fer esment del nombre important de futures
advocades participants en aquesta edició de la Triangular
especialment "si es té en compte que la primera dona estudiant de Dret i primera col·legiada a Barcelona, Maria Soteras
Mauri, estava començant a estudiat a la Facultat de Dret de
la UB fa tot just cent anys".
El director del màster d’accés a l’advocacia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Jorge Miquel, va exposar que la
Triangular d'Universitats és ja una activitat consolidada que
suposa pels estudiants de les tres Universitats participants
un moment àlgid del Màster, que es viu amb intensitat els
dies de preparació i en el mateix moment en què se celebren
els judicis simulats. “La satisfacció de totes les parts que
intervenen, no només les Universitats, també l'ICAB, Alter
Mútua i els magistrats i magistrades participants és evident.”
També, va posar en valor la cooperació entre totes les parts i
el bon ambient que es genera entre els equips participants”.
Va acabar la seva intervenció remarcant l'eslògan “tots units
fem força” i destitjant poder fer una nova edició l’any que ve.

Es consolida d’aquesta manera aquest “Moot Court” universitari o simulació de judicis on competeixen diferents equips
d’estudiants formats entre 4 i 6 persones amb l’objectiu de
posar de manifest les capacitats i habilitats que desenvolupen dia a dia els advocats i advocades als jutjats.
En aquesta edició, durant l’acte de cloenda i lliurament de
premis, el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, va destacar
que “havia estat un orgull per a la Corporació acollir la triangular d’universitats, ja que es tracta d’una activitat que permet
als futurs advocats i advocades posar en pràctica els seus
coneixements jurídics, les seves dots d’oratòria i d’estratègia
argumental i alhora veuen de primera mà com es desenvolupa un judici”. I va afegir: “l’advocacia és una professió que re-

El director del Màster d’accés a l’advocacia UPF-ICAB,
Ramon Ragués va assenyalar i agrair l'excel·lent organització i l'entusiasme dels i de les alumnes, els professors i els
magistrats. “Aquesta és la millor activitat per preparar els
nostres estudiants per intervenir, ben aviat, amb la màxima
solvència,en judicis reals".
La vicepresidenta d’Alter Mútua, Carme Adell va encoratjar
els estudiants a aprofitar al màxim l’etapa d’aprenentatge i
a fer seus els valors de l’advocacia, com l’esforç i l’honestedat. Així mateix, va animar-los a conèixer les institucions que
vetllen per l’advocacia, i a participar-hi de forma activa.
Premis
Els guanyadors/es del primer i segon premi reben un
bonus que poden gastar en formació a l’ICAB, i que està
patrocinat per Alter Mútua. El tercer rep codis/llibres de
la biblioteca de l'ICAB.
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Des de l’ICAB expressem la nostra més sincera enhorabona a tots els premiats i les premiades de la 6 'Triangular d'Universitats 2022'.

GRAN RECAPTE PER UCRAÏNA
DE LA CORAL DE L'ICAB A
TRAVÉS D'UN CONCERT BENÈFIC
El passat 3 de maig de 2022, la Coral de l’ICAB va oferir
a l'Església de Sant Raimon de Penyafort un concert
benèfic per la població d’Ucraïna. El recital, dissenyat
pel la direcció d'Òscar Salvador, va incloure temes de
diferent índole com Requiem de W. A Mozart, Tears in
Heaven de E. Clapton o la versió d'Aleluya de Leonard
Cohen. També va intervenir la diputada de la Junta de
Govern, Carmen Valenzuela, qui va interpretar una cançó
del seu repertori discogràfic.
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entre d’altres. Altre cop la Coral va aconseguir un gran
èxit d’assistència a l’Església de les Carmelites.
No us perdeu el proper concert de la Coral, que tindrà lloc el proper 14 de juliol al vespre, a l’Església
de Sant Raimon de Penyafort.

EL GRUP DE TEATRE DE L'ICAB
RETORNA ALS ESCENARIS AMB
L’OBRA "MASCLISMES"
Després d'una pausa forçosa a causa de la pandèmia, els
actors i actrius del Grup de Teatre de l'ICAB van pujar a
l’escenari de la Sala d’actes, el passat 6 de maig, per representar l’obra “Masclismes”; un espectacle ple d'ironia
on es qüestionaven els rols de gènere i es mostraven situacions quotidianes que manifesten la "guerra de sexes".

La Sala d'Actes de l'ICAB es va omplir de gom a gom, de
manera que van ser prop de 300 persones les que van
veure en directe aquesta obra que amb la qual volien fer
riure i a l’hora "ensenyar un mirall de les nostres vides".

propers esdeveniments
L'acte s'emmarcava dins les nombroses iniciatives de
l'ICAB per ajudar les víctimes de la invasió, des de la posada en marxa del programa "Ukrainian Population Assistance" on s'oferia un primer consell jurídic a les persones
desplaçades que arribessin a Barcelona i necessitessi
un advocat o advocada, o recollida d'aliments i roba, per
posar uns exemples.
Aquesta no és l’única acció solidarà de la Coral de
l'ICAB, ja que el passat 7 d’abril ja va oferir un concert
solidari a benefici de la fundació FEM per l'esclerosi
múltiple. En aquesta ocasió, el recital va incloure des
de clàssics moderns dels Beatles, Queen o Elton John,

Del 18 al 21 de juliol, 7è Congrés de l’Advocacia de
Barcelona
La formació pren el màxim protagonisme del 18 al 21 de
juliol amb la celebració de la setena edició del Congrés
de l’Advocacia de Barcelona, on es realitzaran més de 50
conferències gratuïtes de totes les branques del dret.
30 de setembre, presentació EPJ Alumni
Els alumnes i exalumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica
teniu una cita el proper 30 de setembre. No us perdeu,
la festa de presentació de l’EPJ Alumni, que es realitzarà,
a la seu del Col·legi, de 19 a 22h. Inscripció prèvia necessària a través la pàgina web col·legial: www.icab.cat
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APROVADA PER ÀMPLIA MAJORIA
LA GESTIÓ ANUAL DE LA JUNTA,
LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS,
ELS ESTATS FINANCERS, LA
LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
2021 I ELS PRESSUPOSTOS DE
L’ICAB PER AL 2022
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En el marc de l’Assemblea General Ordinària, celebrada el
passat 20 d’abril, es va aprovar la gestió de la Junta de Govern, la Memòria d’Activitats, els Estats Financers i la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2021 per 191
vots a favor i 10 en contra El pressupost ordinari de la Corporació i les quotes col·legials per a l’exercici 2022 també
van ser aprovades pel 203 vots a favor i 10 en contra.
El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M.
Sánchez, va donar la benvinguda als assistents a l’assemblea tot destacant que la Junta de Govern ja ha complert la
major parts dels projectes que van presentar en el seu programa electoral, que es regeixen d’acord amb els següents
eixos d’actuació:
Formació d’excel·lència: la formació és la pedra angular
de la professió, per això es continuarà ampliant l’oferta formativa i donant suport documental com a element estratègic i de millora de l’exercici professional. En aquest sentit, i
com a eines essencials per complementar la formació amb
espais d’anàlisi i de reflexió es va crear l’Institut I+DRET, i
es va posar en marxa l’Observatori de la Segona Oportunitat i l’Observatori de la Insolvència Personal.
Defensa de la Professió, especialment a través de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ),
per tal d’arribar a acords que permetin als companys i companyes que puguin exercir la professió amb plena llibertat
de defensa, màxima independència i protecció.
Més i millors serveis per a l’advocacia i transformació Digital, amb la renovació de la Comissió per impulsar
aquest projecte així com l’establiment d’un sistema de
Compliance Penal, perquè l’ètica i la transparència són els
motors de la bona governança de les empreses.
Participació activa de l’Advocacia en la Societat, perquè
no es pot legislar sense escoltar la veu dels advocats i les
advocades, ja que són els garants dels drets i llibertats de
la ciutadania.
Igualtat: assolir la igualtat efectiva entre homes i dones
és per al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona una premissa
fonamental. Per aquest motiu, es continua treballant en el
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, s’impulsa la formació amb perspectiva de gènere i la realització de
cursos i congressos per visualitzar el talent femení.
A continuació, el degà de la Corporació va donar pas al
vídeo de la Memòria anual 2021, per mostrar a través
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d’imatges el treball realitzat d’acord amb les línies estratègiques anteriorment descrites.
Sánchez també va exposar que la Junta de Govern de
l’ICAB té el compromís i la voluntat de posar en marxa les
votacions de manera electrònica abans d’acabar el mandat,
sempre i quan es garanteixi que el vot és secret, i a més,
va fer èmfasi en la voluntat de seguir oferint formació gratuïta per a tota l’advocacia, especialment en l’àmbit del Torn
d’Ofici i en millorar les instal·lacions de les delegacions
del Col·legi. El degà també va posar de relleu el valor de la
transparència com a element essencial d’aquesta Junta de
Govern.
Posteriorment va intervenir el secretari de la Junta, Joaquim de Miquel, qui va informar sobre els escrits de petició
d’informació que havien arribat al Col·legi a l’empara de
l’article 61.1 dels Estatuts Col·legials.
A continuació va intervindre la tresorera, Yvonne Pavía, per
facilitar les dades relatives a la liquidació pressupostària del
2021 així com al pressupost per al 2022.
Després d’un torn d’intervencions dels col·legiats i col·legiades assistents a l’assemblea van efectuar les votacions
sobre l’aprovació de la gestió, la liquidació 2021 i el pressupost de liquidació i quotes per a l’exercici 2022.
Finalment, el secretari, Joaquim de Miquel, va exposar la
memòria del defensor de la persona col·legiada, atès que
Joan Maria Xiol, per un tema laboral, no va poder assistir a
l’Assemblea de forma presencial.
L’Assemblea va finalitzar després d’un torn obert de paraules on van intervenir diferents persones col·legiades.

L’ICAB SIGNA UN CONVENI
D’AGERMANAMENT AMB
LA NEW YORK STATE BAR
ASSOCIATION (NYSBA)
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el
Col·legi d’Advocats de Madrid (ICAM) van subscriure el
dimecres, 27 d’abril de 2022, un Conveni d’Agermanament amb la New York State Bar Association.
En representació de l’ICAB, la vicedegana de la Corporació, Susana Ferrer, va explicar que la signatura
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d’aquest acord amb la NYSBA és un “gran privilegi”
per al Col·legi de Barcelona i suposa “un pas endavant”
per guanyar presència internacional i estrènyer vincles
entre ambdues institucions.

“Un dels objectius de la nostra Corporació és aconseguir que tant el Col·legi com els advocats i advocades
de Barcelona estiguin presents als fòrums internacionals per establir relacions amb altres Col·legis i organitzacions internacionals”, va remarcar.
En aquest acte, van acompanyar a la vicedegana de
l’ICAB el president de la New York State Bar Association, Andrew Brown, i el degà de l’ICAM, José María
Alonso Puig. També Ed Lenci, president de la Secció
Internacional de la NYSBA, i altres professionals.

L’ICAB té subscrits convenis d’agermanament amb
més de 50 Col·legis de l’Advocacia d’Europa, Àfrica,
Amèrica i Àsia per tal d’abordar les necessitats comunes de la professió, en especial l’intercanvi d’informació jurídica, l’organització de Legal Links (missions
jurídiques), l’organització de formació i la cooperació
bibliotecària, la promoció del networking amb l’advocacia internacional per establir sinèrgies i contactes
professionals.

L’ICAB RECUPERA LA
CELEBRACIÓ DE LA IMPOSICIÓ
DE TOGUES A LES PERSONES
COL·LEGIADES
La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, encapçalada pel degà, Jesús M. Sánchez, va
presidir, el passat 17 de maig, la primera de les cinc
sessions previstes fins a finals de juliol per dur a terme
l’acte d’imposició de togues als nous col·legiats i col·legiades. A causa de la COVID-19, l’ICAB va haver de
suspendre la realització d’aquestes sessions.

La signatura de l’acord va tenir lloc durant el “Spring
Meeting” que la NYSBA va celebrar durant uns dies a
Madrid.
Arran d’aquest Conveni els col·legiats i col·legiades
de l’ICAB podran gaudir d’unes condicions preferents
per tal d’esdevenir membres de la New York State Bar
Association i de la International Section de la NYSBA.
Properament, trobareu tots els detalls d´aquest acord
entre l´ICAB i la NYSBA a la pàgina web del Col·legi.

L’acte d’imposició de togues és una celebració amb la
qual l’ICAB vol donar la benvinguda als nous col·legiats
i col·legiades a la professió. Aquests pugen a l’escenari
de la Sala d’Actes de la Corporació, es posen la toga
i juren o prometen les normes deontològiques de la
professió sota l’acompanyament del seu padrí o padrina
de professió. En aquesta primera sessió d’imposició de
togues després del confinament, 70 persones col·legiades van ser convocades per participar-h i van estar
acompanyats pels seus respectius familiars.
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Atès que durant quasi dos anys no s’ha pogut celebrar
aquest esdeveniment, hi ha quasi 2.000 nous col·legiats i col·legiades als quals se’ls està convocant. Per
això, s’han programat quatre noves sessions: 21 de
juny, 4, 11 i 20 de juliol.

litzar la solució dels conflictes situant en peu d’igualtat
els diferents MASC contemplats al Projecte de Llei
d’Eficiència Processal, a més de l’arbitratge, en tots
els ordres jurisdiccionals, respecte de les matèries de
lliure disposició de les parts.

CONCLUSIONS DE LA JORNADA
DE DEBAT SOBRE EL PROJECTE
DE LLEI D’EFICIÈNCIA
PROCESSAL I EL PROJECTE
DE LLEI D’EFICIÈNCIA
ORGANITZATIVA DEL SERVEI
PÚBLIC DE JUSTÍCIA

SEGONA. Dret d’assistència jurídica gratuïta.
Per tal que la decidida aposta per les MASC que fa
el Projecte de Llei d’Eficiència Processal sigui versemblant, la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència
Jurídica Gratuïta ha de fomentar de forma decidida els
MASC, i per tant l’assoliment d’acords extrajudicials
entre les parts, que posin fi o evitin la judicialització
dels conflictes. A aquests efectes cal modificar la Llei
1/96 per tal que garanteixi l’equiparació de la retribució dels advocats i advocades del Torn d’Ofici amb
quina intervenció s’eviti o es posi fi al procés judicial,
als supòsits en què es tramita de forma íntegra el procediment judicial.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, el Consell de
l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya van coorganitzar una Jornada
de debat sobre el Projecte de Llei d’Eficiència Processal i el Projecte de Llei d’Eficiència Organitzativa del
Servei Públic de Justícia.
L’acte, celebrat al Palau de Pedralbes el passat 3 de
juny, va ser inaugurat per Lourdes Ciuró, consellera
de Justícia; Jesús M. Sánchez, degà del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona; i Joan R. Puig, president del
Consell de l’Advocacia Catalana.

TERCERA. Sistema actual dels jutjats de pau. La
nova configuració de l’oficina judicial municipal prevista a la Llei d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic
de Justícia no pot suposar la supressió de l’actual
sistema de justícia de pau, ni la pèrdua de les competències que actualment exerceixen, atès el seu arrelament al territori i l’eficient servei públic de proximitat
que presta. Els actuals jutjats de pau es poden i s’han
d’integrar a les noves oficines de justícia municipal,
atès que no són estructures organitzatives incompatibles entre sí, sinó ans al contrari, són complementàries.
QUARTA. Especialització judicial. En la Llei d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia cal
garantir jutjats especialitzats en l’àmbit del dret de família, capacitat i els drets de la infància i l’adolescència, que asseguri el coneixement de les persones que
integren l’oficina judicial en aquest àmbit tan sensible
del Servei Públic de Justícia, tot garantint les infraestructures necessàries de la Justícia en tot el territori.

Des de l’ICAB us facilitem les conclusions d’aquesta
sessió de treball.
PRIMERA. Importància de les MASC.
El dret fonamental a la tutela judicial efectiva exigeix
oferir a la ciutadania la via més idònia per a solucionar
cada conflicte, atenent a les circumstàncies de cada
cas en concret. Defensem la necessitat de desjudicia-

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

SABIES QUE POTS
PLANTAR UN ARBRE
DES DE CASA I QUE
SIGUI ÚTIL PELS
NOSTRES BOSCOS?
Des d’Arbre Team així ho pensem. És hora d’actuar per
cuidar els nostres boscos. És ara o mai.
Arbre Team és un moviment d’ecologia pràctica que vol
conscienciar sobre la necessitat de tenir cura dels boscos, apropant-los a les nostres vides. Arran de l’incendi
forestal de l’estiu passat de Santa Coloma de Queralt,
vam veure la necessitat de crear el Brot.
El Brot és l’experiència de reconnectar amb el bosc,
sentint que ets part d’un moviment a favor de la naturalesa. T’ensenyem a germinar, plantar i cuidar un arbret
des de l’oficina o des de casa. Així, quan hagi crescut,
podràs anar-lo a plantar al bosc. Volem que la gent prengui consciència que es poden fer coses positives pels
nostres boscos des de casa.
Hem creat el millor sistema per fer créixer un arbre des
de qualsevol lloc. Està dissenyat perquè les arrels dels
arbres s’adaptin al canvi climàtic i puguin sobreviure als
estius més secs. La torreta no té fons, això permet que
hi hagi una cambra d’aire que impedeix que l’arrel creixi
en espiral i estimula la seva ramificació. A més, les llavors
que utilitzem són certificades i seleccionades dels millors
arbres de Catalunya, millorant així la qualitat dels boscos.
Et necessitem, fes créixer la llavor i forma part de la
solució!!

La primera consisteix en el fet que les empreses regalin
un Brot a cada treballador, per a qualsevol mena de celebració, festa destacada, etc. Entre tots els fareu créixer,
i al cap d’un temps podreu anar tots junts a plantar-lo. Hi
ha res millor que regalar una experiència per a reconnectar amb la naturalesa?
La segona proposta és una experiència més completa. L’equip d’Arbre Team ofereix un taller amb diferents
fases. S’oferirà un taller sobre la importància de cuidar
els nostres boscos i com el Brot pot ajudar a millorar el
medi ambient. Aquesta activitat es complementa amb
una festa forestal. S’organitzarà una sortida al bosc per
a plantar els vostres arbres, i un dinar per a culminar un
gran matí amb tu i el teu equip.
En definitiva: La persona que cuida i rega el Brot dia a
dia durant un temps, arrelarà a la seva ment la llavor de
ser més ecològic. Per tant, les decisions que prengui estaran influenciades per la gran obra que està fent: cuidar
un arbre forestal que lluitarà contra el canvi climàtic.
Cal que tots ens unim per fer aquestes activitats, tant
societat civil, com administració i empreses. Si ho fem
entre tots, podem prevenir i aturar molts dels grans incendis que de segur encara estan per venir.
Regala un Brot. Reconnecta amb el bosc.

El Brot també és una eina genial perquè les empreses
puguin ser més ecològiques i fer activitats de “Team
Building”.
Des d’Arbre Team proposem diverses maneres de fer-ho:

Pot trobar-nos a:
arbreteam.com
@arbreteam
hola@arbreteam.com
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“No estic en contra de
l’especialitat però un bon jurista
ha de tenir una formació jurídica
completa”
Text: Roser Ripoll i Marc Freixas
Foto: Albert Muñoz

Què suposa per un jurista ser el president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya?
Sens dubte és un gran honor representar i presidir una
de les Institucions jurídiques més rellevants de Catalunya, tenint a més en compte l’enorme prestigi de tots
els presidents que m’han precedit des de l’any 1840,
any en què es fundà l’Acadèmia.
Per exemple, des de la restauració de l’Acadèmia l’any
1954, han estat presidents: Borrell i Soler, Ventosa i
Calvell, Trias de Bes, Roca Sastre, Condomines, Casals
Colldecarrera, Pintó, Figa Faura, Guàrdia, Follia i Jou.
Tots ells sense excepció són personatges molt rellevants
en el món jurídic català.
I conseqüentment el president assumeix una grandíssima responsabilitat. No només de representar l’Acadèmia
dignament, sinó també la de treballar per dirigir i impulsar les seves tasques, i donar compliment a les finalitats
per a les quals va ésser creada aviat farà dos-cents anys.
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va
néixer amb la voluntat decidida d’aprofundir en el coneixement del dret en el doble vessant científic i pragmàtic.
Quines funcions té aquesta Institució?
L’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya és una Corporació de dret públic, integrada per un
numerus clausus de trenta-sis membres, que té per objecte l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració a la
reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.
Es reuneix cada quinze dies, d’octubre a juny, per estudiar i debatre temes jurídics, analitzar les disposicions
legals per orientar la seva aplicació, formular propostes
de reforma, elaborar informes i dictàmens sobre qüestions jurídiques, i organitzar altres activitats acadèmiques.

En el món líquid en el qual vivim, com ha denunciat Bauman, la solidesa i els valors que l’Acadèmia representa
són indispensables.
D’altra banda, atès que portem una vida massa accelerada, el debat seré i reflexiu propi de l’activitat acadèmica
és avui més necessari que mai.
En una societat polaritzada, en la que el diàleg ha desaparegut i ha estat substituït per una confrontació agressiva, cal tornar a la reflexió i al debat.
L’Acadèmia ho ha fet durant els seus 182 anys d’història.
Durant aquest llarg període de temps hi ha hagut guerres, pandèmies i dictadures, però l’Acadèmia s’ha mantingut com una Institució de referència, orgullosa de la
seva independència i dels valors que representa.
Sense canvis significatius, ha sabut adaptar-se, però cal
reivindicar l’important rol que actualment li pertoca.
Quins objectius o projectes principals s’ha marcat
dur a terme durant el seu mandat?
Estem treballant per tal de que l’Acadèmia i les seves
activitats tinguin més visibilitat: siguin més conegudes i
reconegudes.
També cal millorar el finançament de l’Acadèmia. Amb
més pressupost, més activitats podrem dur a terme.
D’altra banda, volem estrènyer les relacions amb les
altres Acadèmies catalanes, dedicades al cultiu de ciències, tècniques i arts diferents del dret.
No oblidem que el dret desplega les seves normes i
efectes, influït pel conjunt de manifestacions intel·lectuals i de pensament.
A més, podem constatar que hi ha actualment una tendència a exagerar la importància de l’aspecte econòmic
de totes les coses.
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La productivitat i l’utilitarisme impregnen el món actual,
però l’interès exclusivament econòmic va en contra de
l’humanisme, la lliure investigació i el pensament crític,
que conformen les nostres activitats.
El seu discurs d’ingrés va portar per títol “Abús del
dret i tutela de la minoria a les societats de capital”.
Què el va motivar a triar aquest tema?
Vaig triar un tema de la meva especialitat jurídica (el dret
mercantil), però en connexió amb una figura clàssica del
dret civil: l’abús del dret. Es tractava de posar en relació
el dret mercantil i en particular, el dret societari amb el
dret civil, perquè com acostuma a dir el meu mestre,
el professor Rafael Jiménez de Parga, “el derecho es
redondo”, atès que les diferents branques del dret tenen
connexió les unes amb les altres.
No estic en contra de l’especialitat però sí crec que un
bon jurista ha de tenir una formació jurídica completa.
Com he pogut constatar, els grans juristes, a les seves
biblioteques, a més de llibres de la seva especialitat
tenen també llibres de les altres branques del dret.
Sovint els discursos d’ingrés esdevenen peces jurídiques
de gran rellevància, tant per les qüestions tractades,
com per la seva profunditat. El discurs d’ingrés ha de ser
informat favorablement pel censor. I després, la junta
designa l’acadèmic de número que ha de redactar la
contestació, que també ha d’obtenir l’informe favorable
del censor.
Superats aquests requisits, es procedeix a la lectura del discurs i de la contestació en una sessió pública i solemne.
Molts discursos d’ingrés posen en relació diferents branques del dret: el civil amb el fiscal, l’administratiu amb el
mercantil, el penal amb el societari, etc.
Els darrers discursos d’ingrés han estat els següents:
“La patologia dels pactes successoris des d’una perspectiva substantiva i fiscal”, a càrrec del notari D. Tomás
Giménez Duart. Discurs que fou contestat, en nom de
l’Acadèmia, pel notari D. Enric Brancós Núñez.
“El delito de administración desleal en el sistema penal
español: pasado y presente”, a càrrec de la magistrada
Dña. Mª José Magaldi Paternostro, que va contestar la
Dra. Encarna Roca Trias.
“La protección del heredero frente a las deudas de su
causante”, a càrrec del magistrat D. Antonio Recio Córdova, essent la contestació a càrrec de la vicepresidenta de
l’Acadèmia Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.
I quan surti la revista, provablement ja s’haurà llegit aquest:
“Repensar els límits del control constitucional sobre les
activitats parlamentaries”, a càrrec del catedràtic Dr. Carles Viver Pi-Sunyer, i la contestació a càrrec del també catedràtic i secretari de l’Acadèmia Dr. Joaquín Tornos Mas.
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Recentment ha ingressat a l’acadèmia el president
de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio. Quins
criteris o situacions s’han de donar per tal que un
jurista pugui ingressar a l’Acadèmia?
La nostra Acadèmia està formada per un nombre tancat
de trenta-sis juristes. L’existència d’un numerus clausus
és propi de totes les acadèmies, i té per finalitat garantir
la qualitat de la producció científica. Ara bé, la nostra és
una de les acadèmies catalanes que té un nombre més
reduït d’acadèmics de número.
Per tant, per entrar a l’Acadèmia, en primer lloc cal que hi
hagi una vacant i que s’obri el corresponent concurs per
cobrir-la.
Per concórrer cal tenir una àmplia trajectòria en l’estudi,
la investigació o la pràctica del dret, ser proposat per tres
acadèmics de número (que no formin part de la junta
directiva) i ser elegit per la majoria absoluta dels acadèmics de número.
A l’hora de votar l’entrada a l’Acadèmia, es valora el
potencial del candidat per fer aportacions que puguin
enriquir-la.
Què destacaria dels membres de l’Acadèmia?
Tots els acadèmics tenen una gran qualitat humana, són
excel·lents juristes que estimen el dret i persones cultes
i treballadores.
M’interessa destacar la composició plural dels acadèmics (advocats, notaris, magistrats, professors i registradors), que enriqueix els treballs i debats acadèmics.
Les perspectives des de les respectives professions
poden ésser diferents però la finalitat és comuna.
Tots treballem en la mateixa direcció.
D’altra banda, és important destacar que cap acadèmic
percep dietes ni retribucions de cap mena per la seva
activitat a l’Acadèmia.
Dins l’acadèmia hi ha acadèmics de número i acadèmics electes. Quines tasques o funcions duen a terme?
Són acadèmics electes aquells que han estat elegits
però encara no han llegit el discurs d’ingrés, per redactar
el qual disposen d’un termini d’un any prorrogable per un
altre. Poden assistir a les sessions i participar en els debats, però no tenen plenitud de drets i per tant no poden
votar, ni formar part de la junta.
Els acadèmics de número gaudeixen de la plenitud de
drets i honors establerts als estatuts, i estan obligats a
contribuir amb els seus treballs jurídics als fins de l’Acadèmia. La condició d’acadèmic és vitalícia.
La vessant formal i honorífica de ser acadèmic està lligada a l’obligació fonamental de complir amb els treballs
acadèmics.
En les sessions ordinàries, un acadèmic (numerari o
electe) presenta una ponència o comunicació sobre un
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“Confiem que
les activitats de
l’Acadèmia siguin
més conegudes,
i això comporti
que dones juristes
que compleixin els
requisits, concorrin
quan hi hagi
vacants”

Com valora la seva participació dins la junta del TAB?
Quin paper ha de tenir l’arbitratge dins el món jurídic? Creu que l’arbitratge és una eina suficientment
coneguda per l’advocacia? I per la ciutadania?
He tingut l’honor de formar part de la junta directiva del
TAB durant gairebé 13 anys, però recentment he renunciat.
Certament manca cultura arbitral. L’arbitratge és un
sistema alternatiu de solució de conflictes poc conegut,
tant per l’advocacia com, encara més, per la ciutadania.
Cal treballar des de les Administracions, des dels Col·legis professionals i des de les Institucions per fomentar la
cultura arbitral, i des de l’Acadèmia ho estem fent.
Hem tingut i tenim acadèmics certament experts en
arbitratge, i són molts els treballs que hem fet sobre
aquesta qüestió.

tema d’interès jurídic i a continuació s’obre un debat
entre els assistents, en què s’estudia i discuteix l’assumpte tractat
Cal tenir en compte que en un temps en què sovint la
discrepància s’interpreta com un atac, la discussió i el
debat constitueixen l’essència de l’activitat acadèmica.
Tots hi aprenem.
Les comunicacions dels acadèmics es publiquen al web
de l’Acadèmia i cada any, s’edita un llibre, que anomenem ANNALS, que recull tots els treballs acadèmics
d’aquell any.
Aviat sortirà el volum que conté els treballs de l’any 2021.

A nivell personal quin aprenentatge n’ha extret?
Que portem una vida tan accelerada que ni tant sols ens
plantegem que podem parar.
L’aturada del confinament em va permetre repensar, i
valorar més les coses.
I en aquest sentit, he après a tenir més paciència.
També he millorat en el coneixement de les noves tecnologies.
A més, cal reconèixer que tot i haver mantingut durant el
confinament la meva activitat professional com a advocat, vaig tenir més temps per llegir i estudiar.

Des de l’Acadèmia s’està treballant per impulsar que
hi hagi més dones acadèmiques?
Per poder accedir a l’Acadèmia cal, en primer lloc, que hi
hagi vacants, que normalment només es produeixen per
la defunció d’un acadèmic.
Confiem que les activitats de l’Acadèmia siguin més
conegudes, i això comporti que dones juristes que compleixin els requisits, concorrin quan hi hagi vacants.
Tenim acadèmiques que ho són des de fa ja molts anys,
com la Dra. Encarna Roca, que va ingressar l’any 1980,
i esperem que en els propers anys augmenti el nombre
de dones acadèmiques.

Com ha viscut l’Acadèmia la pandèmia?
La pandèmia va influir negativament en les activitats de
l’Acadèmia durant l’any 2020. Es va suspendre l’activitat
durant el confinament i algunes activitats ja programades no es van poder dur a terme.
No podem tampoc oblidar que, encara que no fos per
causes directament relacionades amb la COVID-19, durant
l’any 2020 ens van deixar quatre companys acadèmics.
Tot i això, vam poder superar les dificultats i ens vàrem
adaptar a les circumstàncies celebrant sessions telemàtiques.

En el seu temps lliure, què li agrada fer?
El despatx professional, la presidència de l’Acadèmia i
les obligacions familiars em deixen poc temps lliure.
Quan el tinc, m’agrada molt llegir. Llegeixo molt des de
la infantessa, cada dia una estona. Al final de l’any uns
50/60 llibres, amb els quals he anat fent una biblioteca
d’uns 2.000 volums.
Amb la lectura sóc molt eclèctic. Llegeixo narrativa,
literatura de viatges, assaig literari, biografies i història.
Procuro estar al dia de les novetats editorials.
I a més de llegir m’agrada parlar de llibres i recomanar-los.
També sóc aficionat al cinema i abans de la pandèmia
viatjava. Espero poder tornar a viatjar.

CARA
CAS WILL SMITH ALS PREMIS ÒSCAR
Cada any, a la gal·la dels Premis Òscar es viu algun
moment icònic que passa a la història. Sens dubte, de
l’edició del 2022, l’instant més comentat i recordat és la
bufetada que va donar Will Smith a Chris Rock després
que aquest últim fes una broma sobre la malaltia que
pateix Jada Pinkett-Smith, muller de Smith. Abordem

Consideren que l’episodi que es va produir a la darrera
edició dels premis Òscars es tracta d’un cas del denominat
“baiting”? És a dir, que el presentador va posar en marxa
una estratègia de manipulació i tot i que provocar al Sr.
Smith com agressor, finalment va semblar ell la víctima?
MI: La meva opinió és que Chris Rock va fer una broma,
dins d’un context que admetia una broma com aquesta i,
que en cap cas pretenia provocar Will Smith. Aquesta seria
una estratègia molt rebuscada i no hi ha cap raó aparent
per pensar que Chris Rock li vulgui cap mal a la parella
Jada Pinkett-Smith – Will Smith.
EP: És impossible conèixer quina finalitat perseguia Cris Rock
en fer l’acudit sobre la calvície de Jada Pinkett-Smith. És evident que pretenia causar certa polèmica amb l’expressió, tot
i que se’m fa difícil pensar que hagués pogut preveure que
derivaria en una agressió física del Sr. Smith en directe.

MARTA INSÚA
Col·legiada Núm: 22.287
Presidenta de la Secció de Drets de Propietat
Intel·lectual i Drets d’Imatge de l’ICAB

Creu que la broma (presumpta agressió) és un supòsit de vulneració de drets humans envers la Jada
Pinkett-Smith (afectada d’una malaltia) o que, pel
contrari, es va magnificar la broma i es va catalogar
desproporcionadament?
MI: Pensem un moment quants acudits de calbs sabem? I
sobre obesos?
L’humor sovint es fa exagerant el discurs sobre les característiques físiques dels altres i és una “convenció”
arrelada a la societat. És abusiu quan es ridiculitza o es fa
amb voluntat de fer mal, però hi ha un marge de tolerància
que fa que tots haguem de “suportar” un dia o altre ser
objecte de l’acudit.
La malaltia de la Jada és una simple alopècia, que és una
malaltia que afecta a milions de persones a tot el món,

CARA
en aquest “Cara a Cara” aquest incident, amb Marta
Insúa, presidenta de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge de l’ICAB i amb l’advocada
penalista Eulàlia Puig, per analitzar l’atac verbal sobre
Jada Pinkett-Smith i si està justificat l’ús de la violència.

més a homes que a dones, sí, però molt estesa. Una
broma sobre la seva calvície, comparant-la amb la Sergent
O’Neil (una dona de ferro), no em sembla un atac a l’honor
de la Jada i en cap cas una vulneració de drets humans.
Penso que més d’una i de dues persones que estaven
presents a la cerimònia haurien pagat per ser objecte dels
acudits de Chris Rock.
EP: Certament entre els Drets Humans es recull el dret a
la dignitat de totes les persones. S’entén que aquesta es
pot veure vulnerada si algú realitza una acció humiliant,
de menyspreu o de descrèdit per raó del patiment de una
determinada malaltia.
En aquest cas l’acudit que va explicar Rock consistia en insinuar que Jada Pinkett-Smith podia protagonitzar la segona part de la pel·lícula on la Demi Moore va representar la
tinent O’Neil, donada la similitud dels talls de cabell entre
les dues actrius. Independentment de si el presentador
(Rock) coneixia que Jada Pinkett-Smith patia una malaltia
autoimmune que li provocava l’alopècia o no, la meva opinió és que l’al·lusió a la seva persona no es pot catalogar
d’humiliant, de menyspreu o de descrèdit.
El presentador Chris Rock, (presumpte agressor) respon a un perfil de psicòpata consistent en
una persona que és incapaç de sentir empatia i/o
d’adaptar-se a les normes socials per connectar amb
les persones i no ofendre-les?
MI: Chris Rock és un artista amb una sòlida trajectòria
professional i molt reconegut; ja havia presentat els Òscar
l’any 2005. Jo no el definiria com a psicòpata. Va ser capaç
de continuar amb normalitat la cerimònia després de ser
agredit. A més, sembla que ha tret ferro a l’incident i en fa
broma tot sovint, per tant, pot empatitzar amb l’agressor.

EULÀLIA PUIG
Col·legiada Núm: 33.423
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Una persona mentalment desequilibrada no n’hauria
estat capaç. Sembla fàcil pujar a un escenari per explicar
uns acudits, però realment és molt difícil i els artistes
han d’estar molt centrats.
Per altra banda l’humor de Rock sovint es caracteritza
com a “incorrecte”, sempre hi haurà algú que es senti
ofès pels seus acudits.
EP: No crec que el desafortunat acudit impliqui que Rock
sigui un psicòpata. De ser així tots els còmics que fan
ús del recurs de l’humor negre ho serien. A més, havent
presentat amb anterioritat les gal·les de 2005 i 2016, on
es van succeir bromes similars, sembla que la pròpia
organització coneixia perfectament el perfil de l’humorista i va considerar que era el presentador idoni per a la
darrera edició.
La reacció de Will Smith és un cas de masclisme trasnoxat (en el sentit de “possessió” envers
l’esposa) en representar la defensa d’una possible
ofensa a la seva dona que ella mateixa no li va
demanar?
MI: Fins als anys 70 del segle XX no es va aconseguir
l’alliberament de la dona en la societat occidental, fins
aquell moment la dona va tenir un paper de submissió davant els homes. Imperava la cultura de l’honor,
entès com el valor que els altres creuen que tens. En
aquest context de submissió, la dona té un paper on el
més important és garantir la seva “puresa”, en un sentit
estrictament “sexual”. L’honor d’un home depèn de la
puresa sexual de la seva mare, de la seva dona, de les
seves filles i de les seves germanes. En canvi, el paper
de l’home és el de protegir la dona, dominant-la, ja que
de la reputació de la dona depèn l’honor de l’home.
Afortunadament, el paper de la dona, actualment, és un
altre. És un ésser independent que pot exercir tots els
seus drets de forma autònoma. No necessita la protecció d’un home, ni la seva defensa, ni tampoc la seva
supervisió. En conseqüència la reacció de Will Smith sí
és un acte masclista digna dels duels per honor que es
produïen al segle XVII, completament fora de lloc.
EP: Completament. L’actuació ja hagués sigut masclista
si Will Smith s’hagués limitat a respondre verbalment en
nom de la seva dona. No parlem ja de l’agressió física
que va tenir lloc a l’escenari. Amb la seva actuació, ha
estat el propi Sr. Smith el que ha exposat al gran públic
a la seva dona i la seva malaltia i l’ha privat del seu dret
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a reaccionar, o no, com li hagués semblat més oportú
davant el comentari del Rock.
El que em resulta més preocupant, més enllà de l’actuació concreta i espontània del Sr. Smith, es l’acceptació
o empatia que aquesta “defensa de la dama indefensa”
ha provocat a un sector de la societat. Sembla que els
valors patriarcals dels que parla la meva companya Marta
segueixen molt presents al S. XXI.
La sanció de l’Acadèmia (10 anys de suspensió) és
proporcionada? Haurien d’haver suspès l’acte per
tal que abandonés la sala? Li haurien d’haver retirat el premi que una estona més tard li va atorgar
l’acadèmia per la seva actuació professional en
una pel·lícula?
MI: Desconec quines són les normes de l’Acadèmia i en
conseqüència no sé si la sanció és desproporcionada. El
que és evident és que si un espectador anònim hagués
fet el que va fer Will Smith l’haurien expulsat d’immediat i, en aquest cas, no va ser així. Això va ser un error.
Jo l’hauria expulsat, m’hauria disculpat amb la víctima i
denunciat l’agressió davant la policia.
El premi imagino que se li podia donar igual, la pel·lícula és independent de l’actitud dels seus intèrprets fora
d’escena.
EP: Començant pel final de la pregunta, no crec que
s’hagués hagut de retirar el premi que, al cap hi a la fi,
s’atorga com a reconeixement professional. Tampoc em
sembla proporcionada una detenció en directe com algunes veus demanaven.
El que sí que m’hagués semblat oportú es que li fessin
abandonar la sala, com a prevenció a noves agressions
del propi Smith durant l’acte, o inclús com a rebuig institucional a l’ús de la violència. Penso que ningú de l’organització havia previst aquella situació i, simplement, com
no sabien que havien de fer van optar per no fer res.
Afortunadament, no es van repetir situacions similars.
En quant a la proporcionalitat de la sanció de 10 anys de
suspensió, sí que em sembla una sanció adequada des
de el punt de vista de prevenció general.
La reacció del Will Smith va generar un sentiment
contrari al desitjat, és a dir en lloc de rebre comprensió i/o adhesions. Va ser víctima de la denominada soledat de l’agressor? La reacció de Will
Smith va ser inadmissible i intolerable. Quina
comprensió mereix una persona que interromp la
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cerimònia dels Òscar per a agredir a un còmic que
acaba de fer una broma a la seva dona?
MI: Els personatges públics haurien de ser conscients
de les conseqüències dels seus actes i del paper exemplificador que poden tenir. El rebuig que ha generat és
comprensible.
EP: He pogut llegir alguns comentaris de recolzament a
Will Smith a la xarxa que, sincerament, em preocupen.
També els he sentit entre persones properes, inclús dones.
Una cosa és sentir empatia o arribar a entendre com es
va sentir el Sr. Smith i els motius pels quals va actuar, i
una altra és justificar la seva actuació. Com a societat, no
podem tolerar reaccions agressives com la realitzada pel Sr.
Smith. De fer-ho, quantes agressions quedarien impunes?
Quin missatge estaríem donant a les víctimes?
Consideren que Chris Rock ha de rebre assistència
mèdica i psicològica per evitar que tingui conductes – tot i que còmiques-, agressives i/o ofensives
envers els destinataris? En aquest estat actual es
considera apte per representar un col·lectiu professional en un acte públic de difusió mundial?
MI: No crec que el paper de Chris Rock sigui censurable.
Actualment hi ha un debat a la societat sobre els límits de
l’humor, que ha provocat un retrocés important en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió. S’ha de garantir la
llibertat d’expressió i que es pugui fer paròdia de gairebé
tot, per a la salut del nostre sistema democràtic.
Hem de recordar que el Tribunal Europeu dels Drets
Humans ha declarat a moltes sentències que la llibertat d’expressió, que és un dels principals fonaments
d’una societat democràtica i una de les condicions més
importants per al seu progrés i el desenvolupament
individual, no s’aplica només a les informacions o idees
que es reben favorablement o es consideren innòcues o
indiferents, sinó també a les que ofenen, fereixen o molesten, doncs així ho demana el pluralisme, la tolerància
i la mentalitat àmplia, sense les quals no hi ha societat
democràtica. STS 337/2021
Necessitem més Chris Rock, i no reprimir la lliure expressió dels artistes.
EP: El debat no és si Chris Rock ha de rebre assistència
mèdica i psicològica per evitar ofendre als demés. Per
mi la clau es posar un límit entre l’humor negre i l’honor
de les persones a les que es fa referència. Això és complicat, sobretot quan es tracta de personatges públics.
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Tal com han afirmat els tribunals Espanyols, ni tant sols
es clara la línia que separa la llibertat d’expressió del
discurs de l’odi contra determinats col·lectius, pel simple
fet de ser-ho.
En tot cas, no crec que Rock hagi creuat aquest límit
amb l’acudit referent a Jada Pinkett-Smith, més quan
aquesta no ha manifestat haver-se sentit ofesa pel mateix. Els delictes contra l’honor tenen naturalesa privada
i, en conseqüència, és el subjecte passiu qui ha de
manifestar haver-se sentit ofès i iniciar el procediment
mitjançant denúncia.
Han notat un augment de les agressions verbals
i/o físiques després de la pandèmia? Les malalties
mentals són atenuants de condemnes?
MI: Efectivament la pandèmia de la COVID-19 ha generat
l’increment de les malalties mentals o, com a mínim, la
seva visibilitat és major. Hi ha demanda social per a una
millor atenció pública en aquests malalts. L’actitud de
Will Smith sembla més aviat masclisme de socarrel i no
una malaltia, però que també mereix atenció psicològica.
Qualsevol anomalia o alteració psíquica pot donar lloc
a l’exempció o a l’atenuació de la responsabilitat penal.
Aquesta alteració ha de ser provada i valorada pel jutge
en cada cas. L’agressió de Will Smith a Espanya seria
qualificada de delicte lleu, les antigues faltes, castigada
amb pena de multa. No crec que l’estat mental del Sr.
Smith alterés gaire aquest resultat.
EP: Sembla que si que s’està produint aquest fenomen.
Hi han diversos estudis que han posat de manifest l’augment de malalties mentals derivades de la situació viscuda arran de la pandèmia de la COVID-19. Aquestes han
anat lligades a tot tipus d’agressions verbals i/o físiques,
tant dins de l’àmbit de la llar com a d’altres esferes.
De fet, poden inclús ser eximents de la condemna (art.
20 del Codi Penal) si la malaltia mental impedeix al subjecte actiu entendre la il·licitud del seu comportament o
actuar conforme a la norma.
Si la malaltia mental ha influït de manera significativa en
la conducta delictiva, però no amb tota la magnitud que
preveu l’eximent, es pot aplicar com atenuant.
En el cas que estem analitzant també es podria defensar
la concurrència de l’atenuant coneguda com arravatament u obcecació. Aquesta passaria per entendre que la
broma de Cris Rock va suposar per Will Smith un estímul
tant potent que li va minvar les capacitats d’adequar la
seva conducta a la legalitat.

MAGDA CAMPINS, INVESTIGADORA DEL VALL D’HEBRON INSTITUT
DE RECERCA I PRESIDENTA DEL COMITÈ ASSESSOR DE LA COVID-10
DE CATALUNYA

Món Jurídic · #341 · Juny/Juliol 2022

Entrevista a Magda Campins 51

“Les vacunes sempre han estat
la millor eina preventiva per
combatre les malalties infeccioses”
Text: Roser Ripoll

Quan va sentir parlar del virus de la COVID-19 i del
focus que s’havia detectat a Wuhan (La Xina) va pensar que podríem estar a les portes d’una pandèmia
mundial. Com va viure aquell moment?
No. Si li sóc sincera, quan es van detectar els primers
casos a la Xina no vaig pensar que estàvem davant d’una
pandèmia. Les imatges que vèiem als mitjans de comunicació em semblaven del tot irreals, si més no, fruit de la
manca de sistemes de vigilància i de control d’una infecció, en un país amb unes condicions sanitàries molt pitjors que les nostres. Vaig pensar que la situació se’ls havia
escapat de les mans. Estava convençuda que nosaltres, a
l’igual que la majoria de països occidentals, estaven molt
millor preparats i que si teníem algun cas important, seriem capaços de detectar-ho ràpidament i de tallar les cadenes de transmissió. Estava molt equivocada. Quan vaig
veure el que passava a Itàlia vaig ser plenament conscient
del nou escenari a què ens enfrontàvem.
Des de l’extensió del virus de la COVID-19 a nivell
global es va parlar de la necessitat de disposar d’una
vacuna contra aquesta. La urgència per disposar-ne
considera que va relaxar o disminuir els protocols
estàndard en l’aprovació de vacunes, especialment en
relació als possibles efectes secundaris...ja que l’OMS
estableix un període de 10 anys per tal de tenir suficient informació sobre possibles efectes?
Disposar d’una vacuna enfront el SARS-CoV-2 ha estat
una prioritat sanitària i social des de l’inici de la pandèmia. És cert que en condicions normals, el desenvolupament d’una vacuna tarda una mitjana de 10 anys.
La carrera per la recerca d’una vacuna per prevenir la
COVID-19 s’ha accelerat al màxim perquè estàvem davant d’una emergència sanitària sense precedents. Però,
i això és molt important, s’han seguit totes les etapes

o fases establertes en la metodologia de la investigació
científica. La fase 1 es realitza amb un nombre petit de
voluntaris sans i el seu objectiu és avaluar la seguretat
i les dosis necessàries. En la fase 2 s’amplia el nombre de persones a uns centenars i s’avalua la resposta
immune a la vacuna. En la fase 3 s’inclouen milers de
voluntaris per estudiar l’eficàcia de la vacuna -protecció
front la malaltia- i la seguretat, comparant els resultats
entre el grup de persones que han rebut la vacuna i el
grup placebo. Una vegada superades aquestes fases, les
vacunes són avaluades per organismes independents
que s’encarreguen de garantir que els estudis s’han realitzat de forma correcta, com són l’Agència Europea del
Medicament (EMA) i la Food and Drug Administration
(FDA) dels Estats Units. Els procediments d’autorització
per part d’aquestes agències s’han accelerat a través
d’un mecanisme que es coneix com rolling review (revisió continua), que s’utilitza en situacions d’emergència
sanitària. Aquest és un mecanisme excepcional pel qual
les agències reguladores van avaluant els resultats a
mesura que es van generant pels investigadors o per
les companyies farmacèutiques. En lloc d’esperar a què
s’acabin totes les fases dels assajos clínics, les agències
reben les dades a mesura que es van coneixent, fet que
accelera el procés d’autorització. El procés no finalitza
aquí, si no que una vegada les vacunes s’han autoritzat i
comercialitzat, es continua amb la fase 4, la de vigilància
potscomercializació, per fer un seguiment continuat a
llarg termini dels possibles efectes adversos que per la
seva baixa incidència no s’hagin pogut detectar en les
fases prèvies de la investigació.
Considera que s’hagués pogut combatre la COVID-19
amb medicaments existents?
No amb els fàrmacs existents en aquells moments.
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De fet, es van utilitzar els primers mesos antivirals coneguts i amb eficàcia demostrada enfront altres malalties
infeccioses, com la hidroxicloroquina, l’azitromicina i el
lopinavir-ritonavir. Es van realitzar i estan publicats molts
assajos clínics i estudis observacionals que van demostrar que aquests fàrmacs eren ineficaços pel tractament
de la COVID-19.
Un metaanàlisi realitzat per la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud (OPSOMS), que inclou 38 assajos clínics aleatoritzats amb
més de 18.000 pacients tractats amb aquests fàrmacs
va suggerir, no només que no hi havia benefici clínic,
sinó inclús un augment significatiu de la mortalitat. Els
dos estudis més importants, el RECOVERY i el SOLIDARITY van descriure també la manca d’eficàcia clínica
d’aquests medicaments, motiu pel qual es van deixar
d’utilitzar.
Precisament els metges i experts en epidemiologia
heu demanat sempre mesures més restrictives per
combatre la COVID-19, per evitar el col·lapse que
han patit els centres hospitalaris. Com a experta
en epidemiologia i salut pública considera que s’ha
escoltat suficientment als científics i les persones expertes en epidemiologia a l’hora d’establir
l’estratègia per afrontar aquesta situació? Considera que el fet de demanar mesures més estrictes
des dels sectors sanitaris han estat mal vistos per
polítics i o fins i tot pels sectors més afectats per
la pandèmia?
Considero que més d’una vegada les decisions s’han
pres més per interessos polítics que sanitaris. També és
cert que els epidemiòlegs i tots els sanitaris tenim com
a prioritat número ú la salut de la població, més enllà
d’altres condicionants, com els de preservar l’economia.
És difícil trobar l’equilibri just entre salut i economia i,
en aquest sentit, no voldria estar en el lloc dels polítics.
No obstant això, crec que tots som plenament conscients de les diferències en les mesures adoptades entre
Comunitats Autònomes en situacions epidemiològiques
idèntiques, fet que posa clarament en evidència que
l’opinió dels científics independents no sempre ha estat
prou escoltada ni valorada.
A nivell de salut pública, què s’hauria pogut fer millor en relació a la gestió de la pandèmia?
Calia estar millor preparats, tots sabíem que l’amenaça
d’una pandèmia era una realitat que tard o d’hora arribaria. Teníem plans de preparació de pandèmia de grip,
però eren teòrics, no teníem ni els recursos ni les eines
necessàries per fer-hi front. Des del punt de vista de
salut pública calia disposar d’un sistema de vigilància
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epidemiològica potent, amb capacitat per detectar de
forma ràpida les emergències sanitàries, poder disposar
de dades en temps real i integrades amb les bases de
dades dels diferents dispositius sanitaris (laboratoris,
atenció primària i atenció hospitalària). El rastreig és
un altre element clau per controlar i tallar les cadenes
de transmissió; tampoc es disposava d’un sistema
potent ni dels recursos humans suficients per fer-hi
front. Quan es van detectar els primers casos, que es
van classificar com casos importats, ja teníem circulació comunitària. La centralització inicial del diagnòstic i
l’atenció de casos en un únic centre hospitalari va ser
un gran error d’estratègia inicial, que va provocar un
coll d’ampolla i el col·lapse dels serveis d’urgències de
molts hospitals.
Hi ha un alt índex del col·lectiu tant d’infermeres i
infermers com de metges i metgesses que han abandonat la professió. Creu que amb temps podrem
recuperar aquest important capital humà, o si no
s’inverteix més en sanitat pública més sanitaris deixaran la professió?
Una de les lliçons que hem d’aprendre d’aquesta crisi,
de manera immediata, és la necessitat d’establir canvis
significatius en el sistema sanitari. Canvis que fa anys
que la professió mèdica està reclamant. Una transformació que ha de comptar amb el suport polític i amb la
implicació dels professionals del sistema sanitari. Cal
més finançament, un nou esquema de funcionament
i organització dels recursos humans i una nova política
de salut pública. Si no hi ha decisió política de posar en
marxa aquests canvis de forma urgent, el desencís dels
professionals sanitaris augmentarà, com s’està veient
ja en l’atenció primària. És especialment preocupant el
nombre de places MIR de metges de família que han
quedat sense cobrir aquest any.
Amb la variant ÒMICRON les restriccions s’han
donat pràcticament per finalitzades i considerar la
COVID-19 com una “grip”. Quina és la seva opinió al
respecte?
La pandèmia no s’ha acabat, el virus segueix circulant,
i en aquests moments està causant més de 10.000
casos nous i unes 60 morts cada setmana a Catalunya. No obstant això, gràcies a l’alta cobertura vacunal
(més del 92% de la població espanyola més gran de 12
anys esta vacunada amb pauta complerta), al nombre
elevat de persones que han patit la infecció durant la
sisena onada, i a la variant Òmicron, que és més lleu,
la situació epidemiològica actual és molt diferent de la
que hem patit en onades anteriors. Ara, la majoria de
casos són lleus, amb símptomes d’infecció respiratòria
de vies altes, i poques formes pneumòniques. Quasi no
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hi ha ingressos per COVID-19 a l’UCI i els ingressos a
planta es concentren sobretot en persones grans amb
comorbiditats.
En aquesta fase de la pandèmia cal normalitzar la vida,
però, centrant la nostra atenció en les persones vulnerables (persones més grans de 60 anys, immunodeprimits i persones que tenen patologies de base), que cal
protegir i vigilar molt estretament.
Es parla molt de gripalització de la COVID, i encara que
és cert que les característiques clíniques de la malaltia
són similars, la grip és un virus estacional (els casos
i morts per grip es concentren en la temporada d’hivern), però el SARS-CoV-2 no és encara estacional i es
produeixen casos i morts tot l’any, el que fa que el seu
impacte sigui major.
Les autoritats sanitàries també han anunciat que
els majors de 80 anys tindran a la seva disposició la
quarta vacuna. És recomanable que persones grans i
més joves ens posin la vacuna?
Les vacunes actuals generen una protecció elevada enfront la malaltia greu, però la seva efectivitat és menor
per prevenir la infecció i la malaltia lleu. A més, la circulació de diferents variants del SARS-CoV-2 amb mutacions, algunes en determinades regions de la proteïna S,
poden augmentar la capacitat de transmissió i/o escapar
a l’efecte protector de les vacunes disponibles. Els
estudis d’efectivitat vacunal realitzats a diferents països
indiquen que la protecció enfront la malaltia simptomàtica és més baixa enfront la variant Òmicron que enfront
la Delta, amb una disminució ràpida amb el temps transcorregut des de l’ administració de la darrera dosi (efectivitat inferior al 10% als 6 mesos de la 2a dosi, que
s’incrementa fins al 50-75% en els 3 primers mesos de
l’administració de la 3a dosi, però disminueix al 40-50%
al cap de 4-6 mesos). No obstant, la protecció enfront la
malaltia greu i l’hospitalització segueix sent elevada, en
especial després de la tercera dosi (efectivitat del 3035% als 6 mesos de la 2a dosi, amb un augment fins
al 80-95% en els primers 3 mesos de la 3a dosis i un
descens al 75-85% als 4-6 mesos d’aquesta).
Han transcorregut ja més de 5 mesos des de la posada en marxa de l’administració de la tercera dosi en les
persones de major edat i en els grups de major vulnerabilitat. Per tant, aquesta pèrdua de la protecció vacunal
amb el temps justifica que valorem si cal ja administrar
la quarta dosis als més vulnerables o podem esperar.
Alguns països ja ho estan fent, com Israel, Estats Units,
Canadà, Regne Unit, etc. Al nostre país, ja s’està administrant des de fa algunes setmanes la quarta dosis a les
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persones immunodeprimides i ara s’està valorant si ferho també a les persones més grans de 80 anys o podem
esperar fins després de l’estiu, quan probablement ja
disposarem de vacunes de segona generació, fabricades
amb les noves variants. La vigilància continuada de la
incidència d’hospitalitzacions i casos greus en persones
grans ens dirà si podem o no esperar. L’administració de
4a dosi a tota la població no està justificada en aquests
moments.
Què els diria a les persones que no es volen vacunar?
Les dades parlen per sí soles. L’any 2020, el primer any
de la pandèmia, quan encara no es disposava de vacunes, van morir per COVID-19 a Catalunya 20.000 persones. L’any 2021, el nombre de morts va ser de 5.000.
S’estima que la vacunació ha salvat més de 10.000
vides i ha evitat, només a Catalunya, 38.000 hospitalitzacions. Dades, també de Catalunya, indiquen que les
persones no vacunades majors de 50 anys tenen una
probabilitat 3,6 vegades més gran de ser hospitalitzades
per COVID i 8,7 vegades més d’ingressar a l’UCI que
les d’aquesta edat vacunades i amb dosis de record. Pel
que fa a les persones majors de 70 anys no vacunades,
la probabilitat d’hospitalització és 5,4 vegades superior, i
la d’ingressar a l’UCI 11,3 vegades més gran.
A l’història de la medicina, les vacunes sempre han
estat la millor eina preventiva per combatre les malalties infeccioses, amb la COVID-19 no podia ser d’un altra
manera. Ara cal anar avançant amb la recerca de vacunes que generin protecció enfront totes les variants
Què la va motivar a estudiar medicina?
Sempre he volgut ser metge, des de molt petita. Cuidar
i ajudar a les persones malaltes és el que més m’omple com a persona. Per a mi, la medicina és la millor
professió de totes. El contacte amb els pacients m’ha
enriquit molt com a persona i m’ha ajudat a ser millor
professional.
Aquests dos darrers anys la seva feina com a cap
del servei de medicina preventiva i epidemiològica
de l’hospital Vall d’Hebron li han robat el seu temps
lliure, però que li agrada fer quan no ha de treballar?
Navegar, llegir i gaudir dels meus nets.
Quina és la seva relació amb l’advocacia?
Tinc familiars i amics advocats i conec bé la seva
dedicació. A més, actualment com a presidenta de la
Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona tinc un contacte molt més proper amb
advocats i advocades, persones excel·lents i que fan
una gran feina.

Seccions
ESPAI CRAJ: EN DEFENSA
DE L’ADVOCACIA

INCIDENCIAS Y REINCIDENCIAS
Fernando Garcia Molinos
Col·legiat Núm. 21137
Vocal de la Comissió de Relacions
amb l’Administració i la Justícia
(CRAJ)

C

ada vez más entre los colegiados se conocen
los servicios, y atención, que ofrece la Comisión
de Relación con la Administración de Justicia (en
adelante CRAJ). A pesar de ello muchos de los
compañeros desconocen que la CRAJ no solo
realiza funciones, en representación del ICAB, con los órganos de gobierno de las diferentes administraciones públicas
(administración estatal, autonómica y judicial) sino que asiste
de forma directa a los colegiados ante las incidencias, y en
ocasiones reincidencias, que sufrimos ante la administración
de justicia. En estas breves líneas vamos a tratar de exponer
algunos ejemplos en los que los integrantes de la comisión, y
sus ponentes, hemos tratado de auxiliar y apoyar al compañero
que ha tenido algún problema con la administración de justicia.
Las incidencias comunes que se encuentran los colegiados
van desde la imposibilidad de suspender actos procesales aún
concurriendo las causas legales, supuestos relacionados con
la baja por embarazo o maternidad, o los supuestos de retraso
al asistir al acto procesal por causa justificada con la pérdida de
derechos e incluso sanciones de índole personal.
Es difícil fijar la casuística en estas líneas pero podemos
ilustrar varios supuestos, que fueron susceptibles de mediar
y reconducir, tras la intervención de la CRAJ. Así, en uno de
los supuestos el LAJ no atendió a la suspensión solicitada,
por tener diversos señalamientos el letrado, en atención
a la proximidad de los tribunales, pese a ser flagrante la
imposibilidad de su compatibilidad atendiendo a la proximidad horaria de los señalamientos; u otro, en que se negaba
la suspensión del juicio del letrado de oficio al entender el
tribunal que siendo un abogado de oficio podía comparecer
otro en su sustitución. En el mismo supuesto, la denegación
de la suspensión porque el letrado (fuera por duplicidad de
señalamientos o por enfermedad) era un letrado de entidad
aseguradora y por lo tanto, susceptible de sustituir por otro
letrado de la misma aseguradora.

Todos estos ejemplos suponen una flagrante vulneración de
las causas legales de suspensión, además de una infracción
en toda regla del derecho de defensa del justiciable, consagrado en el articulo 24 de la CE. El derecho de defensa del justiciable tiene como uno de su pilares garantizar su articulación
a través del letrado designado. Debe garantizarse, de forma
que no cabe limitar su ejercicio, en tiempo y dedicación, por la
proximidad de dos tribunales, tampoco se tutela el derecho de
defensa si no se respeta el carácter personal de ésta, derivado del conocimiento del asunto y la relación de confianza que
el justiciable posee con quien ejerce su derecho de defensa.
Pues bien en estos supuestos la comisión, y sus ponentes,
tratan de asistir y auxiliar al colegiado que se encuentra con
esta clara, no solo vulneración de las disposiciones LEC, sino
vulneración del derecho de defensa. En estos supuestos
la comisión trata, en nombre del colegiado, mediar con el
tribunal para tratar de revertir la situación. Para ello, y a veces
pasa desapercibido, es necesario agotar los recursos procesales frente a las arbitrarias actuaciones del tribunal. Dicho
agotamiento de las vías procesales permite, en caso de no
poder mediar con el tribunal, formular las correspondientes
quejas ante los órganos de gobierno pertinentes.
Es preciso recordar que no podemos confundir las situaciones descritas con anterioridad de la vulneración de derechos
derivados de resoluciones de la administración de justicia,
las cuales, deben ser combatidas por los recursos ordinarios
o extraordinarios. En muchas ocasiones se plantean cuestiones que son imposibles de solucionar por la CRAJ como,
por ejemplo, aquellas inherentes a decisiones jurisdiccionales que pueden ser desde errores judiciales, a vulneraciones
de derecho, las cuales son inherentes a cuestiones jurídicas
que precisan, como he indicado, la articulación de los medios procesales pertinentes.
Para finalizar, manifestar que el servicio de la CRAJ está a disposición de todos los colegiados y colegiadas para las incidencias,
o reincidencias, que pudieran sufrir en su ejercicio profesional.
Com contactar amb la Comissió de Relacions
amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)?
936 011 212- EXT.5345

craj@icab.cat

ESENCIAL TRABAJO DE
LA CRAJ PARA REVERTIR
LA NO SUSPENSIÓN DE
UN JUICIO A PESAR DE MI
HOSPITALIZACIÓN
Pere Vidal
Col·legiat Núm. 32.776

A

través de estas líneas quiero exponer la situación que he padecido por parte de la Administración de Justicia y a su vez, agradecer la
ayuda prestada por la CRAJ del ICAB y por su
diputada responsable, Paz Vallès, quienes en
todo momento han mostrado su interés y firme compromiso con la defensa de los intereses de los colegiados. Al
mismo tiempo, mi gratitud con la Abogacía Joven (CEAJ)
por su inestimable apoyo y difusión en este asunto.
En efecto, tras sufrir un accidente que ha supuesto mi hospitalización y, hasta el momento, tres intervenciones, solicité la suspensión de una vista oral ante el Juzgado de lo
Social 6 de Zaragoza, denegando la suspensión. Pues bien,
habiendo presentado escrito de personación y simultánea
petición de suspensión (indicando que soy el letrado designado y adjuntando parte de baja médica de larga duración
– la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) responde
con una resolución en la cual, además de denegar la suspensión, cuestiona mi buena fe procesal.
La LAJ viene a decir que cualquiera de los letrados que
aparecen en un poder general puede actuar el día del juicio,
menospreciando nuestra profesión y desconociendo que
es el cliente quien escoge al abogado y no el Juzgado
aludiendo a un poder general donde aparecen compañeros
del despacho de cualquier especialidad.

Como sabemos, cualquier asunto necesita un determinado
tiempo de preparación con antelación al juicio, no pudiendo
imponer al cliente un sustituto, sin más. Además de que
la enfermedad del letrado es, sin duda alguna, causa justa
de suspensión, exigir comparecer con un abogado/a distinto al designado vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de ser un verdadero ataque – un insulto me
atrevo a decir - a la dignidad de nuestra profesión, reduciendo nuestra labor profesional ante los Juzgados y Tribunales
a la de limitarnos a ‘picar el pleito’.
Por este motivo, además de los remedios procesales oportunos para lograr la suspensión interesada, acudí a la CRAJ,
exponiéndoles lo ocurrido. De inmediato, se pusieron a mi
disposición y realizaron las gestiones oportunas para solventar la situación
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LOS DERECHOS DE LIQUIDACIÓN
PREFERENTE EN START-UPS
Ramon Manyà
Col·legiat Núm: 32.397

Las start-ups, por norma general, requieren financiación externa en las etapas más tempranas de su
desarrollo. Es habitual que a lo largo de las diferentes
rondas de financiación que se suceden durante la vida
de una start-up los inversores exijan la inclusión en el
pacto de socio de derechos de liquidación preferente
o liquidation preference.
Estos derechos de liquidación preferente implican un
reparto desigual de los beneficios obtenidos en una situación de liquidez de la compañía, entre otras cosas,
para proteger la inversión realizada por los inversores.
El estudio publicado en 2016 por el Instituto Europeo
de Gobierno Corporativo mostró que la mayoría de los
Venture Capital (“VC”) se consideraban inflexibles a la
hora de exigir la inclusión a su favor de derechos de
liquidación preferente.
Lo que dicta el sentido común es que un inversor, en
aras de maximizar el retorno de su inversión, tenga
intereses alineados con los de los fundadores u otros
inversores de la compañía, aunque esta norma no

Ismael Peralta
Col·legiat ICAM 89.356

siempre se cumple y cuando los inversores institucionales tienen intereses indirectos en la inversión esto
puede resultar en un conflicto directo con el resto de
los socios.

EL DERECHO DE LIQUIDACIÓN
PREFERENTE
En esencia, un derecho de liquidación preferente es
un pacto privado entre socios de una misma sociedad,
según el cual, en caso de un evento de liquidez (venta
de la compañía, fusión por absorción, venta de la unidad productiva, etc…), se establece una cantidad fija
que los titulares del derecho recibirán antes de llevar a
cabo cualquier otro reparto al resto de socios. Jurídicamente, en España este acuerdo se enmarca en la
libertad de pacto otorgada por el Código Civil y en la
previsión incluida en los artículos 94 y 95 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Hay que tener en cuenta que los derechos de liquidación preferente no se negocian en una única ronda
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de financiación, sino más bien en todas ellas, con la
excepción quizás de la ronda o rondas iniciales de capital
semilla. Podría decirse que en la mayoría de las rondas
en las que participan inversores institucionales o un VC,
los inversores suelen negociar un derecho de liquidación
preferente que es preeminente sobre el derecho de
liquidación que han recibido los inversores de la ronda
anterior. De esta forma, suele establecerse una jerarquía
entre los derechos de liquidación preferente de los diversos inversores, de forma que los socios de la ronda más
reciente siempre tienen preferencia sobre la ronda inmediatamente anterior y así sucesivamente. Esto puede
complicar aún más el escenario en un evento de liquidez
de la compañía, con diferentes puntos en los que los
socios pueden no ponerse de acuerdo.
Cabe tener en cuenta, además, que el derecho de
liquidación preferente puede estructurarse de diversas
formas, lo cual depende a veces del sector en el que
opere la start-up.

DERECHO DE LIQUIDACIÓN
PREFERENTE NO PARTICIPATIVO
(STRAIGHT LIQUIDATION PREFERENCE)
En esta modalidad, el titular del derecho de liquidación preferente solamente tiene derecho a percibir
una cantidad fijada de forma previa a cualquier reparto
ulterior. Normalmente, esta cantidad equivale a la
inversión realizada por el VC. Si se da un evento de
liquidez y el VC decide optar por percibir la cantidad
determinada en su derecho de liquidación preferente,
su beneficio estará limitado a dicha cantidad.

DERECHO DE LIQUIDACIÓN
PREFERENTE PARTICIPATIVO
Cuando el VC o socio inversor tiene un derecho de
liquidación preferente que le da derecho a percibir la
cantidad fija asignada, así como el reparto a prorrata en el caso de que la valoración de la empresa sea
suficiente para recibir ambos importes. En este caso,
existen dos formas esenciales de pactar el derecho de
liquidación preferente, de forma ilimitada (Fully Participating Preferred Stock) o con un límite a un múltiplo
de su inversión (Capped Participating Preferred Stock).

LOS INCENTIVOS QUE GENERAN LOS
DERECHOS DE LIQUIDACIÓN PREFERENTE
Los incentivos que los derechos de liquidación preferente generan pueden ser contrarios entre los
distintos socios de la empresa cuando el retorno de
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la inversión se encuentra entre determinadas cantidades. Así, un acuerdo de liquidación preferente puede
generar escenarios en los que los intereses de los
distintos socios pueden no estar alineados. Cuando un VC tiene interés por liquidar una inversión (por
motivos que pueden ser ajenos a la propia start-up),
tendrá tendencia a ‘conformarse’ y tendrá una mayor
aversión a asumir un riesgo para poder ejecutar una
venta con una valoración más alta. Esto puede confrontar frontalmente los intereses de los fundadores,
que pueden tener interés en asumir un riesgo por un
mayor beneficio (al fin y al cabo, los fundadores suelen ser las partes que más arriesgan en el proyecto).
Como veremos a continuación, este escenario de distintos intereses puede tener su reflejo en el gobierno
de la compañía cuando esta está administrada por un
consejo de administración que, a su vez, reserva un
asiento para un consejero nombrado por un VC.

EL DEBER DE LEALTAD
DE LOS ADMINISTRADORES
El deber de conducta que el ordenamiento jurídico
español impone a los administradores se basa en una
obligación de actuar como un ‘representante leal’ cuya
obligación es la de anteponer los intereses de la sociedad a los suyos propios.
El deber de lealtad del administrador es con todos los
socios, no únicamente con el socio que pueda tener
el derecho de nombrarle de conformidad con un pacto
de socios. Pero en un sentido práctico, este análisis se torna muy complicado, por dos motivos: (i) en
primer lugar, es muy difícil discernir en favor de quién
se están tomando las decisiones en los escenarios
descritos anteriormente, lo que para alguien puede
parecer una decisión en interés de un socio minoritario, para otros puede ser simplemente una decisión
más conservadora o más arriesgada; y (ii) en segundo
lugar, la norma española es clara en su mecánica, pero
parca en su desarrollo jurisprudencial y académico.

CONCLUSIÓN
Cuando se pacten derechos de liquidación preferente,
deben tenerse en cuenta los incentivos que se generan y prestar especial atención a la posible conducta
de los consejeros nombrados por los VC, ya que estos
tienen una obligación fiduciaria respecto a todos los
socios y no solo respecto a aquellos que les han nombrado, aunque el marco normativo español no es el
óptimo para atacar este tipo de comportamientos.

Seccions
MASC MEDIACIÓ

MEDIACIÓ,
DIÀLEG ENVERS LES
NECESSITATS SOCIALS
La celebració del ‘IV Congrés de Mediació de l’Advocacia’ s’ha emmarcat dins l’objectiu
del Centre ADR-Mediació ICAB per a tot aquest 2022 de fomentar la ‘Cultura del Diàleg’
com a primer pas essencial per resoldre un conflicte i afavorir l’equilibri entre les parts per
ajudar a resoldre controvèrsies, especialment, de col·lectius vulnerables.

Carles Garcia Roqueta
Col·legiat Núm: 26.648
Diputat de la Junta de Govern
responsable del Centre
ADR-Mediació ICAB

La mirada envers una societat cada vegada més globalitzada però que, en paral·lel, genera importants col·lectius
de persones que poden quedar excloses o en situacions de desequilibri, fa palesa la necessitat fonamental
de tenir-les presents, de facilitar una via que, amb la
utilització del diàleg, els hi permeti tenir veu pròpia per a
poder plantejar les seves problemàtiques i resoldre-les
en situació d’igualtat.

Peu de foto: El Congrés va ser inaugurat per Mª Eugènia Gay, delegada del Govern a Catalunya i degana emèrita de l’ICAB; Jesús
M. Sánchez, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona;
Marta Martínez, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa,
consellera de l’Advocacia Catalana i del CGAE; Carme Guil, magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona i vicepresidenta Internacional de GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació);
Carles Garcia Roqueta, advocat, mediador i diputat de la Junta de
Govern de l’ICAB responsable del Centre ADR- Mediació ICAB;
Joan Ramon Casals, director General de Dret, Entitats Jurídiques i
Mediació de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i inclusió social de la Generalitat de Catalunya, i Ester
Sara Cabanes, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
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Als serveis de mediació arriben persones diàriament amb
problemàtiques diverses, però totes elles amb un comú
denominador, la necessitat de ser escoltades i d’establir
ponts de comunicació per a resoldre els seus conflictes.
Resulta significatiu l’anàlisi que ha estat realitzat, de
forma conjunta, per part dels professionals i de les persones que formen part d’aquests col·lectius, respecte
les dificultats que pateixen i que, malgrat poden semblar evidents i conegudes, no són suficientment ateses
socialment.
Els conflictes en què es troben les persones grans, o
amb discapacitats, els joves o aquelles sense recursos
que es poden veure abocades a una situació d’exclusió
residencial, els han afrontat, normalment, amb grans
dificultats per a poder disposar d’una interlocució. Ens
preocupa com els hi dotem d’espais i suport que els hi
permeti ser part realment en els temes que els afecten.

Peu de foto: El Congrés va ser clausurat el divendres 22 d’abril,
per Carles Garcia Roqueta, advocat, mediador i diputat de la Junta
de Govern de l’ICAB responsable del Centre ADR- Mediació ICAB;
Elena Lauroba, professora titular de Dret Civil de la Universitat de
Barcelona, i Elisabeth Saltor, directora del Centre de Mediació de
Catalunya.

Es conclou que cal posar de manifest explícitament
aquestes situacions, per impulsar la consciència social
i el coneixement del possible recurs en aquestes vies
pacífiques per a resoldre les controvèrsies que pateixen.
De fet, tota la societat hauria de tenir accés, veu i vot
davant un element cultural tan proper a la pau i al diàleg
com és la mediació. De fet, l’objectiu no ha de ser trobar acords total o parcials, sinó més aviat que les parts
aconsegueixin comunicar-se. Aquest és el repte.
Ens queda molt camí i tenim l’oportunitat de construir-ho
a partir de l’advocacia, en cas que s’estableixi una obligatorietat que garanteixi el coneixement d’aquestes vies,
com són la mediació, el dret col·laboratiu, la conciliació, i el
tercer expert. És del tot necessari que l’advocacia estigui
ben formada en mediació, doncs, està en les seves mans
el poder donar una informació de qualitat als seus clients.
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Hem d’insistir davant la possibilitat d’elecció que tenim
d’altres mitjans alternatius a la via judicial i a la mediació.
Mitjans que ha de triar el client, l’interessat en el seu
procés. És per això que l’advocacia ha d’estar formada i
preparada en conèixer què és l’arbitratge, la conciliació,
el dret col·laboratiu i altres mitjans que poden resoldre
oportunament la situació de qui ha confiat en nosaltres
les seves circumstàncies. Això té molt a veure amb la
figura DTEM que el Col·legi de l’advocacia de Barcelona
ve treballant de fa temps. És a dir treballar del Dret, la
transparència, l’ètica i tots els elements Masc.
Tenim uns ciments d’aquestes últims anys, unes bases
sòlides que serviran per suportar la força amb què sembla venen aquests nous Masc a través del projecte de
llei de mesures d’eficiència processal.
No obstant, considerem que ens trobem en el punt en
el qual, la idea de futur, d’arribar al recurs social normalitzat de la mediació i altres vies, està més proper que
mai. Polítiques públiques, administratives, econòmiques
i socials han d’estar preparades, doncs, sense elles serà
ben difícil.
La col·laboració entre els diferents operadors jurídics i la
implicació de les administracions resulta fonamental. La
resolució de conflictes troba el seu últim recurs en la via jurisdiccional/processal, on els Jutges, Magistrats i LAJ també
confien en la mediació per tal de què els usuaris dels tribunals puguin gestionar en tot o en part els seus conflictes.
Aquesta confiança va donar lloc en el seu moment al
naixement de GEMME (Grup Europeu de Magistrats per
la Mediació) que a través de la seva pàgina web www.
mediaciónesjusticia.com, informa i fa difusió de la mediació entre totes les institucions judicials a nivell europeu,
a través de les seves seccions nacionals.
En aquesta línia de col·laboració, l’advocacia i la judicatura hem afrontat un nou repte, organitzant una Jornada,
a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, prèvia
a la celebració de l’assemblea general de GEMME Europa – que es va realitzar els dies 10 i 11 de juny- amb
representants de tota Europa, i que ha servit per abordar
aquests nous escenaris per a la gestió pacífica i dialogada dels conflictes, i com sempre, ha estat oberta a la
participació de totes les persones i col·lectius que volen
avançar en la utilització i impuls d’aquestes vies.
És un goig poder veure que tant esforç i tanta dedicació, de forma continuada, deixarà un llegat i una estela
respecte els beneficis que la mediació i altres sistemes
alternatius introdueixen.

Seccions
ADR-ARBITRATGE

FREDERIC MUNNÉ
NOMENAT PRESIDENT
DEL TRIBUNAL ARBITRAL
DE BARCELONA
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) va iniciar el passat
mes de maig una nova etapa sota la presidència de Frederic Munné. L’advocat, doctor en Dret i àrbitre barceloní
encapçala la Junta Directiva que pren el relleu de l’òrgan
rector presidit des de l’abril del 2018 per Juli de Miquel,
qui ha clos una profitosa etapa al capdavant de l’entitat.
Munné, que és també membre de la Junta de Govern
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB),
presideix el TAB amb la voluntat de reforçar-ne la condició de referent internacional, potenciar-ne encara més
la transparència i el bon govern i amplificar la cultura de
la resolució de conflictes alternativa als procediments
judicials.

EL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA HA RENOVAT LA SEVA
JUNTA DIRECTIVA I, A MÉS, HA
INCORPORAT ELS JURISTES ENCARNA ROCA, MIQUEL SÀMPER I
EMMA GUMBERT AL CONSELL ASSESSOR D’AQUESTA INSTITUCIÓ.
Munné afronta aquest nomenament amb la “responsabilitat del càrrec” i la voluntat “d’introduir l’arbitratge en
el dia a dia jurídic com a eina per resoldre conflictes”. A
més, “a conseqüència de les crisis que colpegen la nostra
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societat, la tasca arbitral ha d’ajudar decisivament a reduir
la congestió judicial en pro dels drets i el benestar de la
ciutadania”, afirma el president del TAB.
Les vicepresidències del TAB en aquest nou mandat recauran en Antoni Fitó i Baucells (vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona) i en el notari Antoni Bosch
Carrera. El registrador Luis Fernández del Pozo en serà el
seu secretari i la nova junta directiva es completa amb els
advocats Cristina Vallejo i Ros i Joan Martínez i García.
Sota la presidència de Munné, el TAB ha incorporat al
seu Consell Assessor a l’exmagistrada del Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional, Maria Encarnació Roca;
l’advocada i vicepresidenta de la patronal PIMEC i exdiputada de la Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, Emma Gumbert i al degà emèrit del Col·legi
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d’Advocats de Terrassa, expresident del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper i Rodríguez. Aquests
juristes completaran l’òrgan consultiu del TAB juntament
amb Jordi Gosalves, Anna Gener, Francisco Armas, Helena de Felipe, Núria Chinchilla i Esther Giménez-Salinas.

Emma Gumbert

Miquel Sàmper i Rodríguez

Maria Encarnació Roca

VULNERACIÓN DE DERECHOS
EN AFGANISTÁN. “LOS SEÑORES
DE LA GUERRA”
La autora experta en Derecho Penal Internacional detalla, sucintamente, el retroceso
ocasionado por el incumplimiento de los talibanes que aseguraron que iban a respetar los
derechos de la población tras la caída de Kabul el pasado agosto, y que se recogen en la
investigación presentada por Amnistía Internacional.

Meritxell Recolons Saurí
Col·legiada Núm: 33.225
Vocal Comissió Penal Internacional i Drets Humans ICAB
Vocal Comissió d’Estrangeria ICAB

L

a caída de Kabul, el 15 de agosto de 2021,
hace cuestionarnos como sociedad si realmente hemos avanzado tanto como pretendemos creer porque ha dejado una peor
situación que la existente, una vez abandonaron las tropas rusas el territorio en 2001.
Las misiones de repatriación de alto riesgo y en su
mayoría caóticas, han consternado al mundo con
imágenes de miles de afganos desesperados por huir
de su país, colapsando el aeropuerto de Kabul, mujeres con niños rogando a los norteamericanos que las
ayudaran a escapar, mientras los talibanes disparaban al cielo como señal de victoria.
Afganistán ha sido la puerta de acceso para invasiones cuyo objetivo era la India: Alejandro Magno, los
escitas, los hunos blancos, turcos, persas y Genghis
Khan, en 1219, también dieron forma a su sangrienta
historia.
El 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden, líder
de Alqaeda, provocaba una tragedia irreparable y un
terremoto geopolítico con el atentado a las Torres
gemelas de Nueva York.
El régimen talibán, entonces en el poder, se negaba
a entregar a Bin Laden amparándose en un ances-

SEGÚN LA
TRADICIÓN
PATRIARCAL DE
LA SOCIEDAD
AFGANA, LA
MUJER AUN
NO TIENE
PERSONALIDAD
JURÍDICA
INDEPENDIENTE
(…)

tral código pastún
y, en apenas tres
semanas, con el
apoyo de la Alianza
del Norte, el régimen talibán era
derrocado.

A finales de 1994,
una fuerza que
se hacía llamar
“talibán”, formada
en su mayoría por
refugiados de etnia
pastún y muyahidines que habían
luchado contra los
soviéticos, entró
en Kabul para instalar un gobierno islámico basado en la interpretación
radical de la ley islámica, la sharía, y estableciendo
alianzas con Estados Unidos.
Así, a comienzos de 1997, con una fuerte identidad
basada en las tradiciones y en el fundamentalismo
religioso, los talibanes tenían el control de casi la
totalidad del territorio afgano, e instalados en Kabul
cambiaron el nombre del país a “Estado Islámico de
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Afganistán”, al igual que la bandera afgana, la tricolor
daba paso a una bandera negra, y con ella el futuro
de Afganistán, relativo a derechos humanos y especialmente a la libertad de las mujeres.

En muchos casos el poder judicial, ha procesado a
las víctimas según la ley aplicable, en lugar de a los
autores de la violencia y las mujeres son condenadas
antes del juicio

Los pastunes, como comunidad étnica dominante en
Afganistán, han luchado activamente contra las continuas invasiones de Afganistán por potencias extranjeras y portando el estandarte de “la yihad” (lucha en
nombre del islam) contra el enemigo invasor extranjero.

El sistema de fuentes afgano se basa en la costumbre y la tradición antes que en la ley.

Las preocupaciones de la ciudadanía afgana son especialmente las mujeres y las niñas, porque el régimen
talibán decretó estrictas prohibiciones este colectivo
para estudiar, trabajar y salir de casa sin un compañero como esposo o cualquier otro familiar. La única
cobertura permitida para las mujeres era el “burka”
una prenda de cuerpo entero que cubre de la cabeza a
los pies, incluido el rostro así como guantes.
Tras 20 años de esfuerzos para lograr derechos, el fundamentalismo contra las mujeres sigue existiendo, y la
discriminación de género domina la sociedad afgana.
Se ha restablecido el mal llamado “Ministerio de
promoción de la virtud y prohibición del vicio” con
castigos como azotes en público y lapidación de las
personas acusadas de
 adulterio, entre las que había
mujeres víctimas de violación. A mayor abundamiento, muchas mujeres han sido violadas, esclavizadas
sexualmente o casadas por la fuerza por los comandantes afiliados a los talibanes.
En particular, las juezas y las fiscales se han visto
amenazadas, no solo por los talibanes, sino también
por hombres que habían sido condenados y encarcelados por cargos de asesinato o violencia doméstica
y liberados tras la caída del Gobierno. Según Amnistía, hay informes de combatientes talibanes que
han saqueado las casas de las juezas y asesinado a
mujeres líderes en las esferas política, judicial, civil,
educativa y medios de comunicación.
Además, se ha prohibido la coeducación, segregando las clases por sexos, y las alumnas solo recibirán
clases de mujeres cuando sea posible, o estarán
separadas por una cortina.
Según la tradición patriarcal de la sociedad afgana,
la mujer aún no tiene personalidad jurídica independiente, y en la mejor definición sigue siendo una
hermana, una madre y una esposa, antes que seres
humanos.

La “pobreza sexual” es una de
las formas más
comunes de violencia contra las
mujeres en todo
Afganistán, incluida la violación y el
acoso callejero que
tiene sus raíces
en el hecho que el
hombre y la mujer
de esta sociedad
se crían tan lejos
en la infancia que,
finalmente, el más mínimo contacto entre los dos
sexos conduce a la depredación y agresión sexual
que reemplaza la humanidad.

EL SISTEMA DE
FUENTES AFGANO
SE BASA EN LA
COSTUMBRE Y LA
TRADICIÓN ANTES
QUE EN LA LEY

Los talibanes aseguraron que iban a respetar los
derechos de la población, pero la investigación presentada por Amnistía Internacional recoge una lista
de abusos contra los derechos humanos, como
el bloqueo de la ayuda humanitaria en el valle de
Panjshir, que constituyen “crímenes de derecho
internacional”.
Desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021, un
total de 17 defensores de los derechos humanos fueron asesinados, entre ellos nueve periodistas, según
el Comité Afgano de Defensores de los Derechos
Humanos porque Afganistán es un país muy dividido
cultural y étnicamente y las minorías están en grave
peligro, concretamente las comunidades chiítas, hazaras, hindúes y sijs.
Desde la Comisión de Justicia Penal Internacional y
Derechos Humanos del ICAB reclamamos directamente a la Unión Europea que cumpla la Convención
de Ginebra, piedra angular del derecho internacional
humanitario, la necesidad de apoyar la investigación
en curso en la Corte Penal Internacional para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra cometidos por
todas las partes.

ENTRE NOSALTRES

PROGRAMA REPIT,
UNA INICIATIVA
PER AJUDAR
L’ADVOCACIA
AMENAÇADA EN
L’EXERCICI DE LA
PROFESSIÓ
Julie Couturier
Degana de l’Il·lustre Collegi
d’Advocats de París (Bâtonnière
de l´Ordre des Avocats à la Cour
de Paris)

Quines associacions públiques i/o privades,
empreses, govern, etc. estan darrere d’aquesta
iniciativa?
De moment, el programa està íntegrament finançat
pel Col·legi d’Advocats de París, però podem comptar
amb socis de qualitat que en faciliten la realització.
El Ministeri d’Europa i Afers Exteriors ens ha donat
suport des del primer dia. També podem comptar
amb l’escola de formació del nostre col·legi que dona
accés als seus ensenyaments i recursos pedagògics.
El Team Business Centers de París també està al
nostre costat, posant a disposició locals adaptats a les
necessitats professionals, així com el Centre Primo
Levi, proposant consultes mèdiques i psicològiques.
Qui es pot beneficiar del Programa? Quins requisits es demanen?
Se’n poden beneficiar tots els advocats i advocades
amenaçats en el context de la seva activitat professional, en casos sensibles que tracten. La selecció dels
beneficiaris té en compte la imminència i intensitat
de les amenaces, el context polític i econòmic del seu
país d’origen així com la situació familiar del candidat i
finalment la naturalesa de les seves necessitats.

Què és el programa REPIT i què significa el nom?
El programa REPIT és una iniciativa del Col·legi d’Advocats
de París que va dirigida als advocats i advocades amenaçats d’arreu del món. A través d’aquesta iniciativa, i fidels
a la nostra tradició d’acollida, els oferim refugiar-se a París
fins que la situació s’apaivaga al seu país. Hem optat per
anomenar-lo “REPIT”, perquè veiem aquest programa
com l’oportunitat d’un moment de descans, on l’amenaça
cessa, on el company o companya recupera forces abans
de continuar la seva tasca de defensa.

Què ofereix el Programa i per quant de temps?
És un programa a mida, que s’adapta a les necessitats
de cadascun dels advocats que rebem. L’acollida dels
advocats i les advocades beneficiàries es fa durant
un període que va de dues setmanes a tres mesos.
Els proporcionem allotjament privat i espai de treball.
Els donem accés a suport psicològic, en general, i a
més consultes mèdiques. També estan convidats als
actes del nostre Col·legi i acompanyats per companys
i companyes en la resolució dels seus expedients
sensibles.

Com es va crear? D’on va sorgir la idea?
El programa acaba de celebrar el seu primer any d’existència. Es tracta d’una iniciativa del degà Olivier Cousi,
llançada l’abril de 2021, en el context d’una crisi sanitària mundial, on també vam veure l’aïllament creixent
de certs advocats compromesos. Quan un advocat o
advocada corre perill són els litigants els que pateixen.
Atès que lluitem per l’Estat de Dret i la protecció de
les llibertats i el dret universal a la defensa, hem volgut
posar en marxa una acció solidària molt concreta.

Com es pot posar en contacte un advocat o advocada en perill i/o sol·licitar l’ajuda que s’ofereix?
Hem implantat un procediment de comunicació segur,
accessible a través d’Internet. Permet a l’advocat que
formula la seva candidatura establir un primer contacte amb el programa. A partir d’aquest moment, s’inicia
el tràmit i ens posem en contacte amb ell per obrir
el seu expedient, respondre les seves preguntes i
donar-li acollida el més aviat possible si és apte per al
programa REPIT.

L’Institut I+Dret, Institut d’Investigació i
Innovació Jurídica, adscrit a la Comissió
de Normativa de l’Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona (ICAB), té per
objectiu la investigació i la innovació
jurídica en tots els àmbits del Dret i,
especialment, en relació amb aquelles
matèries i qüestions d’actualitat jurídica
o vinculades a les noves realitats
i necessitats socials, així com als
canvis econòmics i innovacions
científiques i tecnològiques.

www.icab.cat/idret-institut

ENTRE NOSALTRES

IL·LUSTRES COL·LEGIATS:

PERE COMAS

Encetem una secció dins l’espai ENTRE
NOSALTRES que obrim a tots els
companys i companyes que vulguin
traslladar-nos propostes, i que té per
finalitat glossar perfils de persones
col·legiades al llarg de la història de l’ICAB,
que iniciant la seva trajectòria laboral
de forma anònima, posteriorment van
destacar per les seves trajectòries polítiques,
històriques o culturals al marge de l’exercici
de la professió.

En aquesta ocasió destaquem el perfil de PERE
COMAS i CALVET que ens ha facilitat el company
Ramon Felipo.

Companys, el nomena novament conseller de Justícia
el 26 de maig de 1936. Com a conseller hagué d’afrontar els primers dies de la Guerra Civil. Companys el va
cessar el 31 de juliol de 1936, va reingressar al Tribunal
de Cassació de Catalunya. Vázquez Osuna, en explicar el
caos i desgovern dels primers mesos de la guerra civil
a Catalunya, diu “ ... els primers mesos va amagar-se
per por a les represàlies, ... ho va fer Comas Calvet ... “,
també va deixar d’assistir al tribunal el 23 de setembre
de 1936. Malgrat tot, va percebre la nòmina mensualment, que se li lliurava a la seva mare, Dolors Calvet, fins
al mes de febrer.

Pere Comas i Calvet (Berga 1892 – Panamà 1969 ) fou
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, conseller
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i magistrat
del Tribunal de Cassació de Catalunya. L’any 1916, es va
incorporar al Col·legi d’Advocats. Va ser passant del despatx de l’advocat Joaquim Lluhí i Rissech, especialista
en dret municipal.

L’11 de març de 1937 va ser destituït del càrrec de
magistrat per abandonament injustificat del servei. En
Pere Comas, després de la gerra civil va ser denunciat
per la Diputació de Barcelona franquista, fou condemnat el 20 de juny de 1941 a la pèrdua total dels
bens, inhabilitació perpetua i estranyament del territori
espanyol.

El 12 de febrer de 1932, presenta un escrit al Col·legi
demanat la baixa en l’exercici de la “profesión y pago
de contribución industrial a partir del día 1 de marzo
próximo” per dedicar-se a la política. El 3 de febrer de
1933 demana de nou l’alta com a col·legiat. El 28 d’abril
de 1934, demana “darme de baja en el ejercicio de la
profesión ... a partir del dia de hoy”. Els darrers anys de
col·legiació va rebre un altre número de col·legiació, i el
darrer document col·legial localitzat, és el del pagament
de la quota de deu pessetes de l’1 d’octubre de 1938.

Es va exiliar a Colòmbia, on col·laborà amb el Ministeri
d’Hisenda i Crèdit Públic, va treballar en la compilació
oficial de les disposicions financeres colombianes de
finals del segle XIX i principis del XX. Es traslladà, posteriorment a Panamà, on va residir fins a la seva mort,
l’any 1969. En aquest país fundà i dirigí a l’any 1946, la
publicació Catalunya; va ser durant anys assessor del
Ministeri d’Hisenda i Tresor, en àmbits com el sistema
creditici, la reforma del codi fiscal o el desenvolupament
de la marina mercant; i estigué vinculat a la Facultat de
Dret i Ciències Polítiques, de la Universitat de Panamà,
en la revista “Anuario de Derecho”on va publicar diversos
treballs jurídics.

Ramon Felipo
Col·legiat Núm: 14.755

Va ser tinent d’alcalde de Barcelona a les eleccions del
14 d’abril de 1931. El president Francesc Macià el va
nomenar conseller de Justícia i Dret el 8 de maig de
1931. El 26 d’abril de 1934 el president Lluís Companys
el nomena magistrat del Tribunal de Cassació.

Sempre m’ha sorprès el desconeixement i oblit que ha
patit en Pere Comes.
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FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, ESTRANGERIA I
TORN D’OFICI
Mantenint aquesta secció trimestral del Món Jurídic,
iniciada l’any 2016, us presentem un nou document
relacionat amb les funcions públiques de l’ICAB, amb
dades i criteris que poden ser d’interès procedents
dels Departaments d’Honoraris, Deontologia, Estrangeria i Torn d’Ofici.
INFLUÈNCIA DE LA LLEI ORGÀNICA DEL
PODER JUDICIAL (LOPJ), A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL DE L’ADVOCACIA. PART II
En una anterior publicació, i en funció de la necessitat d’acudir a referències de les disposicions de la
vigent LOPJ, per tal de donar una resposta acurada, i complementària, a les consultes / propostes
de resolució de la Comissió de Deontologia, fèiem
referència a l’essencial contingut de l’article 542è
de la LOPJ, examinant els seus tres apartats, però,
la norma té també altres disposicions que afecten
a les esmentades tasques de la Comissió, i de les
quals en aquesta publicació farem referència a les
denominades col·loquialment “policia d’estrats”, que
no és altra regulació que el règim propi de la LOPJ
que permet imposar correccions coercitives als
òrgans jurisdiccionals als qui intervenen en els processos (els professionals), atès que aquestes correccions a les parts queda reservada al mecanisme
corrector de la mala fe processal de l’article 247è de
la LEC, fonamentalment i sense perjudici de normes
específiques processals, com les dels articles 75è i
241è de la Llei de Jurisdicció Social, o la multa prevista a l’article 215 de la LECRIM.
Aquesta regulació coercitiva està compresa en els
articles 552è a 557è (els articles finals) de la LOPJ,
sota el títol “De las Sanciones que pueden imponerse a los que intervienen en los pleitos y las causas”, incloent en aquestes funcions exclusivament
a advocats/ades i procuradors/es, i es tracta d’una
potestat que ha suscitat no poques discussions teòriques sobre la naturalesa processal o disciplinària

(administrativa) de la mateixa, sense que la redacció
de la norma ofereixi una solució, màxim, si tenim
en compte el règim de recursos, execucions de la
norma, encara que aquesta qüestió ha de quedar
per estudis en l’àmbit teòric.
L’article 552è fa una primera limitació de les facultats jurisdiccionals, expulsant d’aquestes possibles
correccions als fets que poden constituir delicte,
que hauran de ser objecte de testimoni de particulars i remissió al Ministeri Fiscal.
L’article 553è determina els quatre supòsits (tipicitat
infractora pròpia) d’aplicació de les correccions, sent
els primers tres supòsits actes directament relacionats amb les facultats d’ordenació del procés dels
òrgans jurisdiccionals (faltar al respecte als qui intervenen en els processos, en l’actuació forense; desobeir les crides a l’ordre en les intervencions forenses;
o no comparèixer davant l’òrgan jurisdiccional quan
fossin degudament citats), i sent el quart supòsit, i el
que més problemes origina (fonamentalment, i per
raons lògiques, en el procés penal), un acte propi de
la defensa i representació, com és la renúncia, practicada de forma que es considera lesiva pel procés: de
forma injustificada i en menys de set dies d’antelació
a la celebració d’un judici o vista.
Aquesta quarta tipicitat susceptible de correcció, s’ha
de considerar, a sensu contrari, que, en primer lloc, la
renúncia a la defensa o representació, o a les dues,
són actes aliens l’òrgan jurisdiccional, i, que afecten
exclusivament a la relació dels professionals amb els
clients, en conseqüència sobre els que no existeix potestat jurisdiccional per evitar-los i, en segon lloc, que
la potestat correctora queda, per això, reduïda a un
fet objectiu, com és que la renúncia es produeixi amb
menys de set dies d’antelació a la celebració d’un judici o vista, i a un fet subjectiu, i serà el que més discrepàncies susciti, com és que la renúncia tingui, a opinió
(discrecional) de l’òrgan jurisdiccional, justificació.
L’article 554è disposarà les possibles correccions,
des d’una advertència per escrit, a una multa, que
s’ha d’entendre com a màxim de les previstes al Codi
penal pels delictes lleus, i sempre a partir d’un raonament
de proporcionalitat amb el fet objecte de correcció.
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L’article 555è disposa l’òrgan competent per imposar
la correcció (el que dirigeixi el procés en concret).

342.3 de la LEC i en aplicació de l’article 2 del ressenyat Reglament.

I l’article 556è estableix el règim de recursos, que
són alternatius, bé d’audiència en justícia, en primer
lloc, o bé de forma directa, o contra aquest primer
potestatiu, d’alçada davant la Sala de Govern del Tribunal Superior, disposant l’article 557è que aquest
règim de recursos, i les possibles sancions, seran
aplicables a la resta d’actuacions correctores jurisdiccionals, a les quals fèiem referència, exclosa la regulació, lògicament, de l’article 247è de la LEC.

Per determinar l’import dels drets econòmics s’aplicarà sobre la base imposable de la minuta objecte
del dictamen la següent escala:

COMISSIÓ D’HONORARIS

IMPORT MINUTA

DRETS ECONÒMICS

Fins a 1.000,00 euros

150,00 euros

Entre 1.001,00 euros i
3.000,00 euros

400,00 euros

Entre 3.001,00 euros i
15.000,00 euros

800,00 euros

Des de 15.001,00 euros

La Comissió d’Honoraris, a més d’emetre el dictamen de taxació de costes o jura de comptes previst
a l’article 246.1 LEC, també té la funció de designar
pèrit, d’entre les persones adscrites a aquella, per a
emetre dictamen a requeriment del Jutjat o Tribunal, de conformitat amb l’article 339 o 381 LEC, ja
s’efectuï d’ofici o com a conseqüència de la proposició de prova de les parts en seu del corresponent
procediment declaratiu en reclamació d’honoraris.
A aquests efectes, de conformitat amb l’article
339.2 LEC, el demandant o demandat podran sol·licitar en els seus respectius escrits inicials que es
procedeixi a la designació de pèrit, si consideren
convenient o necessari pels seus interessos l’emissió d’informe pericial.
I això, sense perjudici que es pugui aportar als Jutjats una pericial de part que pugui encomanar-se a
qualsevol expert, incloses les persones que integren
la mateixa Comissió d’Honoraris.
El dictamen pericial judicial és de major abast que
l’informe de taxació de costes o jura de comptes. La
seva tramitació està regulada en l’article 10 del Text
Refós del Reglament de la Comissió d’Honoraris,
aprovat per Acord de la Junta de Govern de l’ICAB
de 17 de setembre de 2019.
Rebuda la sol·licitud, la Comissió n’acusarà recepció i informarà a l’òrgan judicial sol·licitant dels drets
econòmics a abonar, de conformitat amb l’article

800,00 euros + 2,50%
(import minuta – 15.000,00 euros).

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA
El 20 d’octubre de 2021 es va publicar al BOE el RD.
903/2021, pel qual es modifica el Reglament de la
LO 4/2000, aprovat pel RD. 557/2011, en matèria de
residència dels menors estrangers no acompanyats,
regulada en els articles 196, 197 i 198 del reglament.
Com estableix l’exposició de motius del RD. 903/2021,
la reforma té com a finalitat “suprimir els obstacles
que impedeixen la documentació del menor estranger no acompanyat tutelat per una entitat pública i
dissenyar un règim propi de residència per aquests
en el moment en què accedeixin a la majoria d’edat,
diferent al règim de residència no lucrativa...”
D’acord amb aquesta finalitat, el nou article 196 del
Reglament permet a l’Oficina d’estrangeria competent iniciar el procediment relatiu a l’autorització
de residència del menor estranger no acompanyat
transcorreguts 90 dies des què aquest es posat a
disposició dels serveis competents de protecció de
menors, o una vegada acreditada la impossibilitat de
repatriació.
La reducció del termini d’espera de 9 mesos a 90
dies per iniciar el procediment de residència del
menor és la principal novetat de la reforma. Amb
aquest nou termini es pretén garantir la identificació i documentació ab initio de la persona sense
que això impedeixi, en el seu cas, la repatriació del
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menor; que comportaria l’extinció de l’autorització
de residència concedida. L’autorització de residència
augmenta la seva vigència amb una durada inicial de
dos anys i de tres per l’autorització renovada.
Amb la reforma d’aquest precepte, els menors
estrangers en edat laboral, tutelats per l’entitat
de protecció de menors, poden treballar sense la
necessitat d’obtenir una autorització de treball en
aquelles activitats que, a proposta de la mencionada entitat, afavoreixin la seva integració social. En
aquests casos l’autorització de residència els habilita
per fer-ho.
Quan el menor estranger no acompanyat arriba a la
majoria d’edat, les condicions legals exigides per
poder continuar residint en Espanya varien en funció de si ha estat o no titular d’una autorització de
residència durant el temps que ha estat tutelat per
l’entitat de protecció de menors competent.
En el cas dels menors que accedeixen a la majoria
d’edat sent titulars d’una autorització de residència,
l’article 197 del Reglament, darrere la seva reforma,
s’aparta del procediment previst per a la renovació
de l’autorització de residència temporal no lucrativa
i regula un règim jurídic propi basat en la continuïtat
de l’autorització de residència que té el menor. La
renovació de l’autorització de residència es subjecta a l’acreditació de mitjans econòmics suficients
pel seu sosteniment, calculats tenint en compte la
quantia mensual individual de la renta garantida per
la normativa reguladora de l’Ingrés Mínim Vital; a la
valoració dels antecedents penals; i a la consideració
dels informes sobre l’esforç d’integració, continuïtat
en la formació/estudis, incorporació potencial o efectiva en el mercat laboral i, en el seu cas, compliment
dels objectius educatius o sociolaborals. L’autorització de residència renovada habilitarà per treballar
sense la necessitat de sol·licitar la modificació a una
autorització de residència i treball, com exigia l’antic
article 197.
Els menors que han estat sota l’empara d’un servei
de protecció de menors i que arriben a la majoria
d’edat sense ser titulars de l’autorització de residència per a menors no acompanyats, però han
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complert amb els requisits per a la seva obtenció,
poden, d’acord amb l’article 198 del Reglament,
sol·licitar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals si han participat en les accions
formatives i activitats programades per l’entitat protectora per afavorir la seva integració social. Aquest
precepte també exigeix per la seva obtenció que el
sol·licitant acrediti mitjans econòmics suficients pel
seu sosteniment, d’acord amb la normativa prevista
per l’Ingrés Mínim Vital, i que no tingui antecedents
penals ni en Espanya ni als països anteriors de residència. L’autorització, amb una vigència de dos anys
i renovable per períodes de dos anys, habilita al seu
titular per treballar.
En virtut de la Disposició transitòria única del RD.
903/2021, l’autorització de residència temporal per
circumstàncies excepcionals - prevista a l’article 198
del Reglament- també la poden demanar els joves
estrangers que tinguin entre 18 i 23 anys quan
entra en vigor el Reial Decret si concorre alguna
d’aquestes situacions:
(a) Joves que durant la seva minoria d’edat van estar
sota un servei de protecció de menors i van arribar a
la majoria d’edat sense haver obtingut l’autorització
de residència de menor estranger no acompanyat
i sense acreditar el compliment dels requisits per
accedir a una residència per circumstàncies excepcionals (la participació en les accions formatives i
activitats programades per l’entitat per afavorir la
seva integració social). I
(b) ) joves que durant la seva minoria van estar sota
un servei de protecció de menors i van arribar a la
majoria d’edat sent titulars d’una autorització de
residència de menor estranger no acompanyat,
però que no la van poder renovar conforme al procediment previst abans de la reforma de l’article
197 del Reglament.
Així mateix, els joves estrangers entre 18 i 23 anys
que tinguin renovada l’autorització de residència de
menor estranger no acompanyat, de conformitat
amb el procediment previst per l’antic article 197,
poden sol·licitar en qualsevol moment l’autorització
de residència prevista pel nou article 197.
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Finalment, la Disposició transitòria única permet
que les sol·licituds de les autoritzacions previstes
en els articles 196, 197 i 198 del Reglament presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD.
903/2021 i que es trobin en pendents o en curs es
tramitin i es resolguin conforme al procediment establert en ell.

COMISSIÓ TORN D’OFICI
Comparativa des de l’aplicació de l’obligatorietat (juliol
2021 per a víctimes de violència de gènere, setembre
2021 a víctimes de violència masclista) de la primera
assistència a comissaria: Designacions per víctimes de
violència de gènere i víctimes de violència masclista.
Des del passat mes de juliol del 2021 les designacions
per víctimes de violència de gènere s’han incrementat
en un 52,29%, passant de les 2.098 designes del primer semestre a les 3.195 del segon semestre:
D’altra banda, les peticions de primera assistència
lletrada a comissaria per presentar denúncia s’han
incrementat en un 323%. Si durant el primer semestre del 2021 únicament en un 18,54% de les peticions
se’ns va sol·licitar assistència lletrada pel moment de
presentació de la denúncia, durant el segon semestre
aquest percentatge s’ha incrementat fins al 59,81% de
les peticions:

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA
I MEDIADORA SOJ-SOM CJ:
En el quart trimestre de 2021, des de les nostres
oficines de la Ciutat de la Justícia s’han atès 5.511
persones en el SOJ-SOM i 1.602 persones en el SOJ
LABORAL, és a dir, un total de 7.113 persones. El servei
general del SOJ SOM, ha estat atès per un equip de
cinc lletrades en una jornada de cinc hores diàries.
A banda del SOJ-SOM, a la CJ també hi ha un equip
de dues persones lletrades que atenen les consultes
de Dret Laboral i de la Seguretat Social que, en aquest
tercer trimestre, han atès un total de 1.602 persones.
De totes les consultes ateses, en destaquen significativament, les relatives a arrendaments que han representat un 45’8% respecte del total de les consultes ateses.
Les consultes relatives al dret de família, que habitualment son comparables en nombre amb les de temes
arrendataris, han representat només un 18% respecte
del total de consultes ateses.
En els darrers mesos de l’any s’observa que es manté
lleugerament a l’alça, el nombre de consultes relatives
a concurs de persona física de la mateixa manera que
ha succeït amb les consultes relatives a denegació de
dret d’asil.

D’altra banda, durant l’any 2021 vam realitzar un
total de 436 designacions per víctimes de violència
masclista.

La mitjana de temps d’espera per ser atès ha estat de
46 dies i el percentatge de consultes que han comportat la tramitació d’expedients de justícia gratuïta ha
estat del 87%.

D’UN COP D’ULL

PRESENTAT A L’ICAB L’INFORME DE RECERCA SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE
EN EL SECTOR LEGAL A CATALUNYA
El passat 21 d’abril es va presentar al Col·legi “l’Informe de recerca sobre Igualtat de Gènere en el Sector Legal a Catalunya”, un projecte liderat pel Departament Internacional de la Law Society d’Anglaterra i Gal·les en què ha participat
la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB. La gerent internacional de la Law Society, Lizzette Robleto de Howarth
i Andrea Accuosto, vocal de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB i coordinadora de l’estudi a Barcelona, van
presentat el treball realitzat i l’informe final, que porta per títol Anàlisi i Propostes de les Advocades de Catalunya per
promoure la igualtat de gènere al sector legal. L’acte el va presidir el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, i va comptar
també amb la participació de la presidenta de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi, Olga Arderiu, i l’advocada Teresa Blasi.

LA DELEGACIÓ DE BADALONA ORGANITZA UNA XERRADA DIVULGATIVA SOBRE VIGE
La Delegació de Badalona va realitzar el passat 27 d’abril una conferència per abordar els “Nous Reptes contra la violència de gènere (La violència econòmica com a delicte)”. Rocío Mateos va presentar l’acte i a la ponent Lucia Avilés,
magistrada del Jutjat del Penal número 2 de Mataró. El delegat i la sotsdelgada de Badalona ICAB, Rafel Mendoza i
Begoña Mitjana, respectivament, van actuar com a moderadors. La conferència va despertar molt d’interès entre els
participants i va tenir un gran èxit d’assistència.
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LA CÒNSOL DELS EUA A BARCELONA ANALITZA A L’ICAB LES RELACIONS
DIPLOMÀTIQUES I CONSULARS

L’Honorable cònsol dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, Katie Stana, va intervenir el 23 de maig en la conferència
titulada “Les relacions diplomàtiques i consulars”. L’acte va comptar amb la participació de la vicedegana de l’ICAB,
Susana Ferrer, i el director acadèmic d’aquesta formació, Jorge Luis Collantes. A la presentació va assistir-hi també el
secretari de la Corporació, Joaquim de Miquel, i la diputada de la Junta de Govern responsable de Relacions Institucionals, Rosa Peña. Aquesta conferència va constituir la lliçó inaugural del Postgrau ICAB en Dret diplomàtic i consular.

NEIX I+D ICAM DE LA MÀ DE L’INSTITUT HOMÒLEG CREAT PER ICAB
De la mà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va presentar i posar en marxa el passat 25 de maig l’Institut I+D ICAM,
amb l’objectiu de detectar els dèficits normatius del marc legislatiu actual i trobar solucions jurídiques ràpides i innovadores
als desafiaments legals que sorgeixen arran de les noves necessitats socials. Aquest nou centre de recerca estarà dirigit
també per Francisco Javier Orduña, catedràtic de dret civil de la Universitat de València, per afavorir la coordinació i les sinergies entre ambdós instituts. D’altra banda, una representació del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, encapçalada pel degà i la
vicedegana, van participar al juny en els actes commemoratius del 425è aniversari de l’ICAM. Moltes felicitats!

D’UN COP D’ULL

PRESENTAT EL RETRAT DE JAUME ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, DEGÀ
EMÈRIT DE L’ICAB

El 31 de maig va tenir lloc al Palauet Casades l’acte de presentació del retrat institucional de Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol,
qui fou degà de la Corporació entre 1997 i el 2005. És una tradició de la Corporació comptar amb un quadre institucional de
les persones que han exercit com a degà o degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, i, en aquesta ocasió, el pintor
que ha retratat Jaume Alonso-Cuevillas ha estat Lluís Rizzo Rey.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT
RAIMON DE PENYAFORT I L’ASSOCIACIÓ JUSTÍCIA I PAU
La seu del Col·legi de l’Advocacia és l’espai on la Fundació Sant Raimon de Penyafort i l’Associació Justícia i Pau va signar un
conveni amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració en l’àmbit de la reinserció de les persones privades de llibertat, de
la promoció dels drets humans i de la protecció dels menors i de les persones en situació de risc. Jesús M. Sánchez va signar
en representació de la Fundació SRP - i Eudald Vendrell, per part de l’Associació Justícia i Pau. A l’acte hi van assistir també
l’advocada i secretària de la Fundació SRP, Cristina Vallejo, i l’advocat i patró de la Fundació, Xavier Puigdollers.
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MOCK TRIAL O JUDICI SIMULAT SOBRE OBRES D’ART

Amb l’objectiu d’analitzar el concepte “d’originalitat de l’obra, la reproducció d’aquesta amb finalitats comercials i per
determinar els possibles danys i perjudicis, la Secció del Dret de la Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge de l’ICAB va
realitzar el passat 8 de juny un judici simulat (MOCK TRIAL) sobre aquesta matèria. En aquesta activitat formativa hi van
participar el jutge Luis Rodríguez Vega, els advocats Santiago Nadal, Paula Roca, Laia Torrents Homs, Enric Enrich, Natalia Esteve, Rosa Martínez, la jurista Eva Soria i professionals d’altres àmbits no jurídics com són el consultor cultural,
Llucià Hom, la directora de Producció del MACBA, Anna Borrell i la responsable de Compres i Transparència del MACBA
Alba Canal. Les conclusions d’aquest acte les va a donar a conèixer de l’advocat Santiago Robert Guillen.

ALUMNES DE L’EPJ DE L’ICAB PARTICIPEN EN SIMULACIONS DE JUDICIS A
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE LEÓN

16 alumnes del Postgrau de Pràctica Jurídica que imparteix l’ICAB a través de l’Escola de Pràctica Jurídica van participar
el passat 13 de juny en 16 simulacions que es va fer a l’Audiència provincial de León contra estudiants del màster
d’accés a advocacia de León. Els judicis han versat sobre l’àmbit penal, civil i laboral i van comptar amb la participació
de jutges en actiu. El degà del Col·legi d’Advocats de León, Fernando Rodríguez Santocildes i la vicedegana d’aquesta
corporació,Laura Fra Rodríguez, van rebre els alumnes participants d’aquesta iniciativa, que els va permetre mostrar les
dots d’oratòria i destresa estratègica que cal per afrontar un judici.

D’UN COP D’ULL

CARLES VIVER PI-SUNYER LLEGEIX EL SEU DISCURS D’INGRÈS A L’ACADÈMIA
DE LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA DE CATALUNYA
El passat 14 de juny, Carles Viver Pi-Sunyer va llegir el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de
Catalunya, en el marc d’una sessió pública i solemne que es va celebrar a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. D’aquesta manera es converteix en acadèmic amb plenitud de drets i deures, ja que va ser rebut com a nou acadèmic electe en la sessió de 23 de març de 2021.Va contestar el discurs l’Acadèmic de Número Joaquín Tornos Mas.

“DIGITALITZA’T”, LA FORMACIÓ IMPULSADA PER LA COMISSIÓ DE
TRANSFORMACIÓ DIGITAL PER PROMOURE LES TIC ENTRE L’ADVOCACIA
La Comissió de Transformació Digital va iniciar el passat 15 de juny el curs “Digitalitza’t” amb el qual es vol facilitar a l’advocacia eines bàsiques per millorar les seves competències digitals i alhora promoure l’ús de les TIC en l’exercici professional.
La presentació d’aquesta primera sessió va anar a càrrec de la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Mireia Ramon i va
comptar amb la participació de les vocals de la Comissió Silvia Riera, Patricia Ebrat i Miriam Estruch
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L’ICAB ABORDA AMB EL SÍNDIC DE GREUGES DE BARCELONA QÜESTIONS
D’INTERÈS SOCIAL I JURÍDIC

El passat 20 de juny va tenir lloc una trobada institucional entre el degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Jesús M. Sánchez i el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, per abordar qüestions d’interès social per a la
ciutadania des del vessant jurídic i de l’exercici de l’advocacia.

REUNIÓ INSTITUCIONAL AMB LA JUTGESSA DEGANA DE BARCELONA

El passat 20 de juny es va celebrar a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona una trobada de la jutgessa degana de
Barcelona, Cristina Ferrando, amb la Junta de Govern de l’ICAB, encapçalada pel degà, Jesús M. Sánchez, la vicedegana,
Susana Ferrer, el secretari de la Junta de Govern Joaquim de Miquel, i les diputades Carmen Valenzuela i Paz Vallés, així
com personal tècnic de la Corporació per tractar temes d’interès relacionats amb el món jurídic.
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GARCÍA VIÑA, JORDI
La nueva regulación laboral:
comentarios a la reforma laboral
2021 y 2022. Barcelona: Atelier,
2022. [331(46)”2021”Gar]

GUÍA PRÁCTICA SOBRE la
reforma laboral y novedades de la
LPGE 2022. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[331(46)”2021”(036)Gui]

RIVAS VALLEJO, Mª PILAR
(DIR.)
Discriminación algorítmica en
el ámbito laboral: perspectiva
de género e intervención:
Barcelona, diciembre 2021.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[331.44(46):342.722Dis]

VILA TIERNO, FRANCISCO
Cuestiones actuales en materia
de negociación colectiva: al hilo
de la reforma laboral del RDL
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32/2021, de 28 de diciembre.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[331.15(46)”2021”Vil]

DRET MERCANTIL
BELINTXON MARTÍN, UNAI
La transmisión de la empresa
familiar: cuestiones de derecho
europeo e internacional. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[347.724.2Bel]
CAMPUZANO LAGUILLO,
ANA BELÉN, FERNÁNDEZ
LARREA, IGNACIO, MOLINA
HERNÁNDEZ, CECILIO [I 1 MÉS]
Contratos de empresa:
tipología y fiscalidad. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022.
[347.74(46)Cam]
eBook Biblioteca Digital

CAMPUZANO LAGUILLO,
ANA BELÉN, DÍAZ MORENO,
ALBERTO (DIRS.)
Los contratos en el concurso
de acreedores.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2021.
[347.449(46)Con]

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

Thomson Reuters, 2021.
[347.74(46):004.7Ret]
Formularios prácticos
concursales: 2022. Madrid:
Francis Lefebvre-El Derecho,
2021. [347.736(46)”2003”(083.2)Con]
GARNACHO CABANILLAS,
LOURDES, ARIAS VARONA,
FRANCISCO JAVIER (DIRS.)
El derecho concursal y la
transposición de la Directiva
sobre reestructuración
preventiva. Madrid: La
Ley Wolters Kluwer, 2022.
[347.736”2020”(46)Der]

DELGADO SANCHO,
CARLOS DAVID (COORD.)
Concurso de normas y de
delitos: guía práctica sobre el
concurso de normas y delitos
en el ámbito penal.
A Coruña (Galicia): Colex, 2022.
[343.238(46)”2015”Con]
eBook Biblioteca Digital
FORTUNY CENDRA,
MIQUEL (DIR.)
Las Investigaciones internas
en compliance penal: factores
clave para su eficacia. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[657(46):343.222Inv]

VALLESPÍN PÉREZ, DAVID
Mediación mercantil y
eficiencia procesal. Hospitalet
de Llobregat: Wolters Kluwer
España: Bosch, 2022.
[347.4(46):304Val]

DRET PENAL

El cártel de camiones. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2022.
[347.733(46)Car]

BERASALUZE GERRIKAGOITIA,
LEIRE
Trata de seres humanos
con fines de explotación
laboral y protección de las
víctimas: especial atención
al fenómeno en el ámbito
del servicio doméstico. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.43(46)”2015”Ber]

DITTMAR, EDUARDO
CARLOS (DIR.)
Retos y oportunidades
para la empresa del siglo
XXI: consideraciones
desde una perspectiva
jurídico empresarial. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi

CISNEROS GONZÁLEZ,
JOSÉ MARÍA
Análisis práctico del delito
fiscal: modalidades, seguridad
jurídica y prevención del delito.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.359(46)”2021”Cis]

DRET PROCESSAL
ALBA CLADERA, FELIP
La incomparecencia del
demandado en los procesos
civiles europeos: estándares
comunes y posibilidades de
armonización. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters,
2021. [347.91(4-672UE)Alb]
BONET LOSCERTALES, BLANCA
Los recursos en el proceso de
ejecución. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[347.955(46)”2015”Bon]
Estudios sobre la casación:
homenaje a Fernando Jiménez
Conde. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2021.
[347.957(46)”2015”Est]

GARRIDO CARRILLO,
FRANCISCO JAVIER (DIR.);
FAGGIANI, VALENTINA (COORD.)
Respuesta institucional
y normativa al crimen
organizado: perfiles
estratégicos para una lucha
eficaz. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[343.341Res]
GONZÁLEZ URIEL,
DANIEL
El delito de defraudación
tributaria. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2022.
[343.359(46)”2015”Gon]
eBook Biblioteca Digital
ROSAL BLASCO,
BERNARDO DEL (COORD.)
Derecho penal de sociedades
mercantiles.
Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson
Reuters, 2022.
[343.53(46)”2015”:347.72Der]

FLORES PRADA, IGNACIO (DIR.);
MONTORO SÁNCHEZ, JUAN
ALEJANDRO, SÁNCHEZ RUBIO,
ANA (COORDS.)
Discapacidad y riesgo de los
sujetos pasivos con trastorno
mental en la justicia penal:
(estudios sobre el Anteproyecto
de Ley de Enjuiciamiento
Criminal de 2020). Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2022. [343.1(46)Dis]
FLORS MATÍES, JOSÉ
Proceso civil: doctrina
jurisprudencial y práctica
forense. 2ª ed.. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2022. 2 vols.
[347.91(46)”2015”Flo]
FONTESTAD PORTALÉS, LETICIA
Perspectiva crítica de la Orden
Europea de detención y entrega
a la luz de la Decisión Marco
2002/584/JAI y la Ley 23/2014
de Reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión
Europea: (análisis comparativo
con la Ley 3/2003).
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[343.137(46):341.44(4-672UE)Fon]
Guía práctica de la nueva
reforma civil y procesal
de apoyo a personas con
discapacidad: Ley 8/2021,
de 2 de junio. Normativa,
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cuadros comparativos,
doctrina, esquemas, primeras
resoluciones judiciales y
formularios. 2ª ed. Las Rozas
(Madrid): Sepín, 2022. [351.84(46)
”2021”(036):364.26Gui]
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about artificial intelligence art and
copyright. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2022.
[347.77:004.8Fer]
FERNÁNDEZ COLLADOS, Mª
BELÉN (DIR./ COORD.)
Relaciones laborales e
industria digital: redes
sociales, prevención de riesgos
laborales desconexión y
trabajo a distancia en Europa.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2022.
[331.1(46):004.7Rel]

RICHARD GONZÁLEZ, MANUEL,
RIAÑO BRUN, IÑAKI
Derechos y defensas del
investigado en el proceso
penal. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[343.121(46)”2015”Ric]
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
NICOMEDES
Análisis de los permisos
penitenciarios: principales
causas de denegación. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2022.
[343.82(46)Rod]
SANCHO GARGALLO, IGNACIO
El paradigma del buen juez.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[PRA-347.962(46)San]

DRETS DIGITALS
BUENO DE MATA, FEDERICO (DIR.)
El impacto de las tecnologías
disruptivas en el derecho
procesal. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[347.91(46):004.7Imp]
CORTÉS ABAD, ÓSCAR
Las redes sociales en la
Administración General del
Estado: factores jurídicos e
institucionales. Madrid: Instituto
Nacional de Administración
Pública (INAP), 2021.
[35(46):004.7Cor]
FERNÁNDEZ CARBALLOCALERO, PABLO
25 Things you should know

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,
JUAN JOSÉ, GÓMEZ GARCÍA,
FRANCISCO XABIERE
Nuevas tecnologías en los
acuerdos marco globales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[331(46):004.7Fer]
PASTOR SEMPERE, CARMEN
(DIR.); MARTÍNEZ NADAL,
APOL·LÒNIA, BLANCO SÁNCHEZ,
MARÍA JESÚS, ECHEBARRÍA
SÁENZ, MARINA (COORDS.)
Dinero digital y gobernanza TIC
en la UE. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2022.
[347.752(4-672UE):004.056.5Din]

RECENSIONS
DOPAZO ZORELLE, MANUEL
Herencias & donaciones: descubra cómo pagar
menos impuestos y gastos. 2ª ed.. Barcelona:
Atelier, 2022. [336.226.22(46)Dop]
Obra que per la seva qualitat i utilitat es converteix en
una eina molt pràctica per aconseguir allò que l’autor fa
constar en el subtítol del llibre, com és l’oportunitat de
descobrir els mecanismes per pagar menys impostos i
despeses en l’àmbit successori, i més concretament en
les acceptacions de les herències i les donacions. Els
tràmits d’aquestes liquidacions a més de burocràtics,
resulten molt gravosos econòmicament pels destinataris,
i la finalitat d’aquesta obra és ajudar a reduir els impostos,
simplificar els tràmits i estalviar despeses. Amb aquesta finalitat es faciliten al lector
consells, recomanacions i models bàsics així com informació útil per gestionar
l’herència i la donació. L’obra s’incidia amb l’estudi dels tràmits hereditaris previs,
passant per l’herència i els impostos successoris en les diferents comunitats
autònomes, gestions, altres qüestions relacionades i la donació igualment des de
les diferents perspectives autonòmiques. Guia imprescindible per professionals de
l’advocacia que ja sigui en nom propi o pel seu client s’endinsarà en algun moment
de la seva activitat en la complexa realitat successòria.
FUENTE HONRUBIA, FERNANDO DE LA (DIR.),
MUÑOZ COMPANY, MARÍA JESÚS (COORD.)
Violencia de género: aspectos penales y
civiles. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2021. 2 vols.
[343.615(46)”2015”Vio]
Obra extensa que es presenta en 2 volums, dirigida per un
Magistrat de Jutjat de Violència contra la Dona, coordinada
per l’Advocada Fiscal adscrita a la Fiscalia del TSJ Murcia,
i on signen articles veritables experts en aquesta matèria
atès que tots els autors són Magistrats, Jutges, Lletrats
de l’Administració de Justícia, Fiscals i Advocats penalistes
de reconegut prestigi. L’obra abasta nombroses qüestions
relacionades amb aquest disciplina i àmbit jurisdiccional, en el primer Tom, des de la
competència judicial en el coneixement dels delictes de la violència de gènere, els
Jutjats específics en aquesta matèria i l’Ordre de Protecció, fins al delicte lleu d’injúria
o vexació injusta i altres delictes en aquest àmbit (assetjament, difusió audiovisual
diversa o inutilització de dispositius tècnics...), passant per la dispensa a declarar i el
delicte de maltracte i lesions amb tots els subtipus delictuals que es deriven d’aquest.
En el segon Tom s’aborden les especialitats d’aquests delictes en l’ordre penal totes
les qüestions civils a destacar dels delictes en violència de gènere. En resum una obra
plenament actualitzada completíssima que esdevé una eina de treball fonamentals per
a l’exercici de la professió en aquest àmbit jurisdiccional.
RAMOS PRIETO, JESÚS (DIR.); MACARRO
OSUNA, JOSÉ MANUEL, MARTÍN RODRÍGUEZ,
JOSÉ MIGUEL (COORDS.)
Desafíos fiscales en un mundo post-COVID:
valoración y retos pendientes a nivel interno
e internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2022.
[336.22(46)Des]
Obra coral dividida en quatre blocs on s’analitza la tributació
de les activitats econòmiques en l’economia digital, el règim
dels intercanvis comercials entre estats membres, les noves
tendències en la tributació indirecta a nivell internacional
i el finançament territorial en un estat descentralitzat,
amb especial atenció a la fiscalitat indirecta. Aquests extensos quatre blocs dividits en
nombrosos capítols estudien amb la màxima actualitat els desafiaments fiscals en un món
post-COVID, tot valorant la nova societat postpandèmica i els reptes pendents que deixa
aquesta a nivell intern i internacional; la recessió econòmica, els successius desequilibris
pressupostaris, nous impostos, fons Next Generation, etc., han incrementat la pressió
sobre l’activitat financera del sector públic, i aquesta obra signada per veritables experts en
la matèria, s’endinsa en tota la nova problemàtica tractant d’oferir solucions a problemes
d’abast molt ampli i amb nombroses arestes, intentant oferir un punt de partida per
comprendre el complex marc fiscal que presenta la tercera dècada del S.XXI.

ANIMUS JOCANDI
Arriba l’estiu i les vacances, i des de la Món Jurídic volem recomanar-nos obres escrites per companys i
companyes que podeu trobar a la Biblioteca de l’ICAB. A més, us animem a què si heu publicat recentment
una novel·la, un recull de contes o poesies, és a dir, una text no jurídic i voleu donar-lo a conèixer ens envieu un
correu electrònic a monjuridic@icab.cat amb la portada i una ressenya de la mateixa. També és necessari que
faciliteu un exemplar a la Biblioteca per ampliar la col·lecció d’obres escrites per juristes.
“Roger d’Artús: De esclavo a Caballero”, de José L. Díaz Cabanyes
Barcelona: Angels Fortune Editions,
2021.
Aquesta és la història dels humils
orígens de Roger d’Artús. Fill bastard
d’un noble de les valls pirinenques,
recollit i educat per uns monjos. Roger,
buscant satisfer els seus anhels d’una
dignitat arrabassada i expressar el seu
menyspreu davant del seu progenitor,
es veu empès a allistar-se a les croades i enfrontar-se a un
món en permanent estat bèl·lic. Els fets narrats es desenvolupen durant l’època medieval, amb misèries, barbàries,
herois anònims i amors impossibles.

“Elogio de los abogados: escrito
por un fiscal”, de Juan Pablo Nieto
Mengotti A Coruña: Ediciones del
Viento, 2021.
És un llibre que mostra una visió del
món de la Justícia a través de tots els
relats possibles. Mitjançant un ritme
trepidant, amb precisió i anarquia, el
llibre trenca tots els motlles de la vida
dels tribunals, les pors, les il·lusions
i les expectatives. L’autor, després d’una llarga carrera
com a advocat des de la seva manifestació més essencial i autèntica, encomana la passió per aquesta professió.

“Els verbs de l’alzheimer”,
de Rosa Panadès.
Barcelona: [autoedició], 2021.
Llibre que ajuda a enfrontar l’Alzheimer, tant als cuidadors de persones
que pateixen aquesta malaltia com
a les pòpies persones afectades per
aquesta. Per això s’aprofundeix en els
dubtes i frisances. Per tal d´explicar les
vivències de les persones cuidadores, es citen verbs com
vestir, menjar, passejar o caminar, però també d´altres
com oprimir, esporuguir o franjar.

“L’empresa familiar
amb humor”, de Jordi
Tarragona
Barcelona: Profit, 2022.
El llibre ajuda els futurs
propietaris d’empreses
familiars, a aproximar-se
de manera completa i
divertida als diferents aspectes clau que han de conèixer
per ser propietaris responsables. És una aproximació
totalment nova a un tema essencial per a la prolongació
de la principal font de riquesa al nostre país: l’empresa
familiar.

“En busca de la irrealidad”,
de José María Asencio Gallego.
Alicante: Editorial Club Universitario,
2020.
Manuel és un jove escriptor que resideix al Raval, a Barcelona. Després
d’un passeig qualsevol, la casualitat
provoca l’inici d’un canvi en les seves
creences. És des d’aquell moment
que el protagonista comença un
procés que el porta constantment del son a la realitat, i
és incapaç, de vegades, de diferenciar si és real o no la
situació que viu. Es troba amb personatges d’índole variada i viu situacions que el fan reflexionar sobre el sentit
de l’existència i el perquè de l’esdevenir de la societat
contemporània.

“Pàtria oblidada”, de Manuel Ruiz
de Lara
Madrid: Cajón de Sastre, 2020.
El magistrat del jutjat Mercantil 11
de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, fa
una radiografia de la situació política
i judicial d’Espanya, aproximant-se a
les seves fortaleses i debilitats, als
principis i a l’honor de la majoria de la
judicatura i també a les misèries dels magistrats i fiscals
que van optar per l’ambició, traint així l’essència del món
jurídic i perdent la identitat.

Som la teva solució per protegir els teus ingressos,
la teva salut, la teva família i el teu futur.
Ningú et cuidarà com nosaltres
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