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Un Col·legi participatiu i obert a tothom
J. ORIOL RUSCA I NADAL, DEGÀ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

E
ncetem aquest man-
dat amb la màxima 
i l· lusió i  entusias-
me i amb la plena 
convicció que es-
tem per servir als 

companys i companyes i alhora 
per servir a la societat que for-
mem part. Agraeixo la confiança 
de tots aquells i aquelles que ens 
heu donat suport, també d’aquells 
i d’aquelles que, encara que no ho 
heu fet, vau anar a votar, perquè 
això dóna legitimitat a les elec-
cions. Vull agrair, a més, a l’anterior 
degà, Pedro L. Yúfera i a tota la se-
va Junta de Govern, la tasca realit-
zada al llarg d’aquest temps i tota 
la seva gestió i recolzament.

La baixa participació de les da-
rreres eleccions ens obliga a una 
reflexió seriosa. Cal meditar serio-
sament les causes, i no ens po-
dem equivocar ja que dites causes 
no són fonamentalment la major o 
menor facilitat en exercitar el dret 
a vot, sinó que radiquen en la des-
afecció. El Col·legi és la casa de 
tots i totes, però per atendre les 
vostres necessitats, requerim de 
la vostra implicació, de la vostra 
actitud proactiva per fer efectiu el 
canvi que el Col·legi demana.

Necessitem la vostra participació 
per tenir un Col·legi obert, on to-
thom hi tingui cabuda i s’hi senti 
còmode.

L’ICAB sempre ha estat avantguar-
da de la defensa dels drets i les 
llibertats de tothom i continuarà 
amb aquesta tasca. Perquè ara 
més que mai, se’ns ha d’escoltar 
als advocats i advocades, com als 
defensors dels drets i les llibertats 
de les persones, amb els conciu-
tadans que es queden sense ha-
bitatge i pateixen l’exclusió social 
o davant de la Llei de Taxes que 
impedeix la tutela judicial efecti-
va i també per reivindicar un torn 
d’ofici digne, de qualitat, per ga-
rantir la prestació de la justícia 

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

gratuïta en favor dels més desval-
guts, dels més necessitats. 

Des d’un catalanisme transver-
sal, responsable, integrador i amb 
la cohesió de tots els col·legis 
d’advocats catalans i espanyols 
farem pinya per defensar els inte-
ressos de la nostra professió.

La crisi econòmica ens obliga a 
ser més austers en la gestió dels 
nostres recursos. Estudiarem una 
nova relació entre les quotes i els 
serveis rebuts, el nostre paper res-
pecte la mediació, la reforma de la 
Borsa de treball, l’emprenedoria, 
les noves opor tunitats profes-
sionals, l ’atenció permanent al 
col·legiat, les mesures concretes 
per modernitzar la maquinària 
del col·legi i la implicació abso-
luta amb les polítiques d’igualtat 
de gènere. Tot això ho abordarem 
amb rigor, amb propostes noves, 
amb serenor, però amb celeritat i 
compromís.

Som el Col·legi de tots i totes i per 
a tots i per a totes. Nosaltres sols 
no podrem. Us necessitem. Us de-
manem per això que us impliqueu 
i ens feu costat. Comptem amb la 
vostra col·laboració!

El Col·legi és la casa 
de tots i totes, però 
per atendre les vostres 
necessitats, requerim de 
la vostra implicació, de la 
vostra actitud proactiva 
per fer efectiu el canvi 
que el Col·legi demana

MÓN JURÍDIC  JULIOL-AGOST 2013  3



ACTUALITAT

06 AQUÍ ARA LEGISLACIÓ   

12 AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI   

14 L’OBSERVATORI    
 

OPINIÓ

24 TRIBUNA OBERTA

32 INTERESSOS COMUNS 

34 PARLEM AMB RAFAEL RIBÓ
 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

20 JUNTA EN DIRECTE 

36 COMISSIONS PUNT PER PUNT

38 ADVOCACIA EN IMATGES

40 LLETRA IMPRESA 

SERVEIS

44 PASSES PERDUDES

46 CLUB ICAB 

48 ANUNCIS 

MónJurídic és una publicació editada per 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb la finalitat de ser l’òrgan informatiu i 
d’expressió dels seus col·legiats/des. 

Edita
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca 283, 08037 Barcelona.
www.icab.cat / icab@icab.es

Consell assessor
President: Eduard Sagarra Trias
Vicepresident: Jordi Miró Fruns
Vocals: 
M. Dolores Azcarraga Rios
Josep M. Balcells Cabanas
Joaquim Jubert di Montaperto
Josep Ma. Lligoña Doménech
Luis Miralbell Guerin 
Jorge Navarro Massip
Ramon Plandiura Vilacís
Marc Rius Calaveras 
Olga Tubau Martínez

Directora
Lara Foncillas Miralbes

Cap de Comunicació
Clara Llensa Ramos

Coordinació Món Jurídic
Isabel Viola Demestre

Gabinet de Premsa
Roser Ripoll Alcón

Composició
Albert Muñoz Thuile

Món Jurídic
Telèfon: 934 961 880
Fax: 934 871 938
e-mail: monjuridic@icab.cat

Han col·laborat en aquest número  
Jordi Calsamiglia, Juan José Climent, 
Jordi Fillat, Carlos González Oliver,  
Isabel Iranzo, Marta Legarreta,  
Jordi Miró, Chantal Moll de Alba i  
Manel Palencia-Lefler. 

Fotografia 
Istockphoto, Albert Muñoz. 

Disseny 
Dribbling

Impressió 
Rotoatlántica

Publicitat 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 934 961 880
Fax: 934 871 938
e-mail: marqueting@icab.es

Dipòsit legal 
B-17.273-83

ISSN 
1135-9196

Les opinions recollides en els textos 
publicats a Món Jurídic pertanyen 
exclusivament als seus autors. L’opinió 
oficial del Col·legi l’expressa la Junta com 
a òrgan de govern de la institució.

NÚMERO 279 | JULIOL-AGOST 2013  |  CONTINGUTS

REVISTA DE L’IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

4  JULIOL-AGOST 2013  MÓN JURÍDIC  



ARANZADI

SOLUCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA
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La Solución de Investigación Jurídica 
más completa del mercado. Facilita 
la gestión efi caz de todos sus casos 
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más completa y actualizada.
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Incorporan por un lado, más y mejores contenidos, como esquemas procesales, diccionarios, tablas, 
calculadoras o casos prácticos. Por otro, toda una amplia gama de funcionalidades, como alertas y dossieres 
personalizables o búsquedas con visión global de resultados. 

Módulo de integración con INFOLEX 
para un perfecto seguimiento 

de todos los asuntos judiciales, y 
extrajudiciales de todos los casos 

en los que esté trabajando sin tener 
que cambiar de aplicación.
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INTEGRACIÓN 
CON INFOLEX

CALCULADORAS
ESQUEMAS

DICCIONARIOS
FORMULARIOS

…

ESQUEMAS 
PROCESALES

VISIÓN
GLOBAL CASOS

PRÁCTICOS CONTENIDOS 
DE AUTOR

DOSSIERES

BÚSQUEDA 
INTELIGENTE

ACTUALIZA  TUWESTLAW¡AHORA ES EL MOMENTO!

902 40 40 47 
O ENVÍANOS UN CORREO A atencionclientes@thomsonreuters.com
Y DESCUBRE LA SOLUCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTA A TU PERFIL Y NECESIDADES PROFESIONALES



ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ordre HAP/636/2013, de 15 
d’abril, per la qual s’aprova el 
model 108, “Gravamen únic 
sobre revaloració d’actius de la 
Llei 16/2012 per a contribuents 
de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques. Autoliqui-
dació”, s’aprova el model 208, 
“Gravamen únic sobre revalora-
ció d’actius de la Llei 16/2012 
per a subjectes passius de l’im-
post sobre societats i contribu-
ents de l’impost sobre la renda 
de no residents amb establiment 
permanent. Autoliquidació”, i 
per la qual es modifica l’Ordre 
HAP/2055/2012, de 28 de se-
tembre, per la qual s’aprova 
el model 202 i es modifica el 
model 222 per a efectuar els 
pagaments fraccionats a compte 
de l’Impost sobre Societats 
i de l’Impost sobre la Renda 
de no Residents corresponent 
a establiments permanents 
i entitats en règim d’atribu-
ció de rendes constituïdes a 
l’estranger amb presència en 
territori espanyol i per la qual es 
modifiquen altres disposicions 
relatives a l’àmbit de la gestió 
recaptatòria de determinades 
autoliquidacions (BOE núm. 94, 
19.04.2013).

Decret-llei 2/2013, de 19 de 
març, de modificació del règim 
de millores de la prestació eco-
nòmica d’incapacitat temporal 
del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat, del 
seu sector públic i de les univer-
sitats públiques catalanes (BOE 
núm. 107, 04.05.2013).

Llei 1/2013, de 14 de maig, de 
mesures per a reforçar la pro-
tecció als deutors hipoteca-
ris, reestructuració de deute i 
lloguer social (BOE núm. 116, 
15.05.2013). Correcció d’errors 
(BOE núm. 123, 23.05.2013).

Ordre HAP/864/2013, de 14 de 
maig, per la qual s’aproven els 
models de declaració de l’im-
post sobre societats i l’impost 
sobre la renda de no residents 
corresponent a establiments 
permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituï-
des a l’estranger amb presència 
en territori espanyol, per als pe-
ríodes impositius iniciats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2012, es dicten instruccions 
relatives al procediment de de-
claració i ingrés i s’estableixen 
les condicions generals i el 
procediment per a la presenta-
ció telemàtica (BOE núm. 120, 
20.05.2013).

Resolució de 8 de maig de 2013, 
de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, per la qual es 
modifica la de 16 de juliol de 
2004, sobre determinació de 
funcions en matèria d’ajorna-
ments de pagament de deutes, 
reintegraments de prestacions 
indegudament percebudes, 
compensació, devolució d’in-
gressos indeguts, reemborsa-
ment del cost de les garanties, 

Resum de les  
novetats legislatives

desistiment, convenis o acords 
en procediments concursals i 
anuncis de subhastes en but-
lletins oficials (BOE núm. 121, 
21.05.2013).

Ordre ESS/911/2013, de 23 de 
maig, per la qual es prorroguen 
els terminis per la presentació 
de les sol·licituds i de remis-
sió dels informes-proposta 
dels incentius corresponents 
a l’exercici 2012, a l’empara 
del Reial Decret 404/2010, de 
31 de març, pel qual es regula 
l’establiment d’un sistema de 
reducció de cotitzacions per 
contingències professionals a les 
empreses que hagin contribuït 
especialment a la disminució i 
prevenció de la sinistralitat labo-
ral (BOE núm. 125, 25.05.2013).

Ordre ECO/97/2013, de 27 de 
maig, per la qual s’aproven els 
models d’autoliquidacions 043 
(DOGC núm. 6387 31.05.2013).

Llei 2/2013, de 29 de maig, de 
protecció i ús sostenible del 
Litoral i de Modificació de la 
Llei 22/1988, de 28 de juli-
ol, de Costes (BOE núm. 129 
30.05.2013).
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Llei 3/2013, de 4 de juny, de 
creació de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència 
(BOE núm. 134 05.06.2013).

Llei 4/2013, de 4 de juny, de 
mesures de flexibilització i fo-
ment del mercat del lloguer 
d’habitatges (BOE núm. 134, 
05.06.2013).

Llei 5/2013, d’11 de juny, per 
la qual es modifiquen la Llei 
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció 
i control integrats de la contamina-
ció i la Llei 22/2011, de 28 de juli-
ol, de residus i sòls contaminats 
(BOE núm. 140, 12.06.2013).

Llei 6/2013, d’11 de juny, de 
modificació de la Llei 32/2007, 
de 7 de novembre, per a la cura 
dels Animals, la seva explo-
tació, transport, experimenta-
ció i sacrifici (BOE núm. 140, 
12.06.2013).

Circular 3/2013, de 12 de juny, 
de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, sobre el de-
senvolupament de determinades 
obligacions d’informació als 
clients als quals se’ls presten 

serveis d’inversió, en relació 
amb l’avaluació de la conve-
niència i idoneïtat dels instru-
ments financers (BOE núm. 146, 
19.06.2013).

Reial Decret 396/2013, de 7 de 
juny, pel qual es regula el Comi-
tè tècnic estatal de l’Adminis-
tració judicial electrònica (BOE 
núm. 146, 19.06.2013).

Llei 8/2013, de 26 de juny, de 
Rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes (BOE núm. 
153, 27.06.2013).

Llei Orgànica 4/2013, de 28 de 
juny, de reforma del Consell 
General del Poder Judicial, per 
la qual es modifica la Llei Or-
gànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial (BOE núm. 155, 
29.06.2013).

Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la 
qual es modifica la Llei 16/1987, 
de 30 de juliol, d'ordenació dels 
transports terrestres i la Llei 
21/2003, de 7 de juliol, de Se-
guretat Aèria (BOE núm. 160, 
05.07.2013).

Instrucció de 25 de juny de 2013, 
de la Direcció general dels Regis-
tres i del Notariat, sobre supòsits 
a què s'aplica l'article 217 del Re-
glament del Registre Civil (BOE 
núm. 161, 06.07.2013).

Reial Decret 475/2013, de 21 de 
juny, pel qual es modifica el Re-
glament General de Conductors, 
aprovat pel Reial decret 818/2009, 
de 8 de maig, en matèria de trans-
port de mercaderies perilloses 
(BOE núm. 161, 08.07.2013).

Ordre HAP/1292/2013, de 28 
de juny, per la qual s'estableixen 
les regles de determinació dels 
índexs que intervenen en les fór-
mules de revisió de preus dels 
contractes públics (BOE núm. 
163, 09.07.2013).

Reial Decret 536/2013, de 12 
de juliol, pel qual s'estableixen 
les bases reguladores de les 
subvencions estatals destinades 
a la realització de programes 
d'interès general amb càrrec a 
l'assignació tributària de l'Im-
post sobre la Renda de les Per-
sones Físiques en l'àmbit de la 
Secretària d'Estat de Serveis 
Socials i Igualtat (BOE núm. 167, 
13.07.2013).

MÓN JURÍDIC  JULIOL-AGOST 2013  7



ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Mesures de flexibilització i foment 
del mercat de lloguer d’habitatges

C
om en anteriors refor-
mes, el seu objectiu 
fonamental és flexibi-
litzar el mercat de llo-
guer objectiu que difí-
cilment s’aconseguirà 

amb aquesta norma. Els arrendaments 
urbans necessiten de rendibilitat (ar-
rendador) i d’estabilitat (arrendatari) 
i aquesta reforma ataca frontalment 
l’estabilitat (limitació de la pròrroga 
legal a 3 anys, possibilitat de recupe-
rar l’habitatge en determinats supòsits 
amb un preavís de dos mesos ...), el 
que no animarà el mercat arrendatici.

No se li escapa a ningú que la veritable 
voluntat és posar al mercat a preus 
assequibles els habitatges que les en-
titats bancàries van recuperant des-
prés de les corresponents execucions 
hipotecàries, segurament oferint als 
propis executats si opten per la dació 
en pagament però limitant de forma 

considerable els drets dels nous lloga-
ters. El que és segur és que aquesta 
reforma pot servir per a aquest fi però 
no comportarà per si sola una millora 
del mercat arrendatari.

Principals reformes substantives ana-
litzades de forma succinta donada la 
limitada extensió d’aquest article:

• Elimina preceptes que havien estat 
derogats: el títol V relatiu a processos 
arrendataris que va ser derogat per la 
Llei 1/2000 (article 4).

• S’afegeixen qüestions lògiques dels 
temps moderns: potenciació de la me-
diació i l’arbitratge, així com la possibi-
litat d’assenyalar una adreça electròni-
ca per a notificacions (article 4).

Aquesta adreça electrònica entenc no 
servirà per a les notificacions proces-
sals en no haver modificat la LEC en 
aquest sentit.

• Major autonomia de la voluntat de 
les parts: es dóna la prioritat a la vo-
luntat de les parts als efectes de la re-
dacció dels contractes d’arrendament 
d’habitatge, si bé en el marc del que 
estableix el Títol II, el que obligarà a 
analitzar en cada supòsit si els articles 
continguts en aquest títol són impera-
tius o dispositius (article 4).

No cal oblidar l’article 6 de la LAU 
que segueix vigent i que determina la  
nul·litat de les estipulacions que mo-
difiquen el que estableix la llei en per-
judici de l’arrendatari, llevat que la 
norma ho autoritzi.

Com a conseqüència de la prioritat 
de la voluntat de les parts s’anul·la la 
referència als habitatges sumptuaris 

EL 5 DE JUNY EL BOE VA PUBLICAR L’ANUNCIADA LLEI 4/2013 D’4 DE JUNY (ENTRADA EN VIGOR 
EL 6 DE JUNY DE 2013) SOBRE MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ I FOMENT DEL MERCAT DEL 
LLOGUER D’HABITATGES, EN LA QUAL ES MODIFICA PARCIALMENT LA LLEI DE ARRENDAMENTS 
URBANS 29/1994 I LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL 1/2000.

Marta Legarreta Fontelles
Col·legiada núm. 24.902
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Reducció de 5 a 3 anys 
la pròrroga legal: el que 
comporta la modificació 
de diversos articles en 
funció de què així hi 
figurés (articles 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 16, 20.2, 36) 
i també es redueix la 
pròrroga de l’article 10 
de 3 anys a 1 any

ja que ara tots els habitatges tenen el 
mateix règim jurídic.

L’arrendatari podrà desistir del seu 
contracte d’arrendament un cop ha-
gin transcorregut 6 mesos des de la 
formalització i les parts poden pactar 
el pagament de la renda d’un mes per 
any pendent de complir com a pena-
lització (article 11).

Pactar una major penalització entén 
aquesta autora que s’hauria de consi-
derar una clàusula nul·la l’empara de 
l’article 6.

L’autonomia de la voluntat s’amplia a 
l’actualització de la renda contractual, 
la qual ara ja no estarà limitada a l’IPC 
(article 18), així com a la possibilitat 
de pacte de pagament de part del 
preu de la renda mitjançant l’execució 
d’obres a l’habitatge (article 17).

Estableix la possibilitat de la renúncia 
al dret d’adquisició preferent en qual-
sevol contracte (article 25).

• Reducció de 5 a 3 anys la pròrroga le-
gal: el que comporta la modificació de di-
versos articles en funció que així figurés 
(articles 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20.2, 36).

I redueix la pròrroga de l’article 10 de 
3 anys a 1 any.

Ara fins i tot l’arrendador pot posar 
fi al contracte d’arrendament un cop 
transcorregut el primer any del con-
tracte si necessita l’habitatge per a si 
o els seus familiars en primer grau de 
consanguinitat o per adopció o per al 
seu cònjuge en els supòsits de separa-
ció, divorci o nul·litat comunicant amb 
dos mesos d’antelació sense haver de 
haver-ho fet constar en el moment de 
formalització del contracte.

Gran inseguretat que posa en perill 
l’estabilitat contractual.

• Exclou de la regulació arrendament 
dels apartaments turístics regulant-se 
per les diferents normatives autonò-
miques (article 5).

Evitant així que es pogués considerar 
un contracte d’arrendament d’ús dife-
rent del d’habitatge regulat per la LAU.

• Major seguretat al tràfic jurídic im-
mobiliari (inscripció registral): si vo-
lem que el contracte d’arrendament 
produeixi efectes davant tercers s’hau-
rà d’inscriure al Registre de la Propie-
tat (article 7).

Això afectarà igualment en els supò-
sits de propietat amenaçada (article 
13) i en els d’alienació de l’habitatge 
arrendat (article 14).

Només en supòsits de finca no ins-
crita es respectarà el termini legal de 
3 anys i, en aquests supòsits, si es 
tracta d’un termini superior l’arrenda-
tari tindrà dret a una indemnització ja 
que s’estableix la premissa de l’article 
1.571 del Codi Civil “venda treu renda 
“(article 9).

Afegeix un apartat als efectes de faci-
litar la cancel·lació registral dels con-
tractes inscrits (article 27.4), supeditat 
a la notificació a l’arrendatari.

Entenc que tampoc li serà d’aplicació 
la notificació a l’adreça electrònica 
per imperatiu de la llei hipotecària no 
reformada.

En la disposició final segona esta-
bleix que el Govern tindrà un ter-
mini de 6 mesos per regular el que 
es refereix a les cancel·lacions re-
gistrals i la modificació d’aranzels 
notarials i registrals.

És a dir que realitzen una reforma 
però per a les qüestions procedi-
mentals o econòmiques (aranzels 
notarials i registrals) queda supedi-
tat a una reforma posterior.

Posa fi a conflictes jurisprudencials en 
relació a situacions de ruptura matri-
monial: a partir d’ara en supòsits de 
nul·litat, separació matrimonial o di-
vorci a qui li sigui atribuïda l’habitat-
ge passarà a ser titular del contracte 
(article 15).

• En relació a les obres: estableix una 
concreció sobre les obres que l’arren-
datari no podrà executar (article 23); 
millora i amplia les que pot fer l’arren-
datari amb discapacitat incloent ara, 
als efectes de poder realitzar determi-
nades obres, a les persones majors de 
70 anys (article 24).

Enèsima modificació de la LEC

Seria d’agrair al legislador que les nor-
mes s’analitzessin amb deteniment 
abans de procedir a fer algun canvi. 
Ara aquesta llei procedeix a modificar 
novament diversos articles en una re-
forma sense fi.

Es tracta principalment de, per una 
banda, millores o concreció de refor-
mes anteriors (articles 22, 164, 220), 
i per una altra, d’agilitació i eliminació 
de passos per obtenir el llançament 
(articles 440, 497, 549, 703).

- Afegeix el Registre de sentències 
fermes d’impagaments de rendes de 
lloguer. El que implica la recuperació 
d’un registre de morosos que ja havia 
existit anys abans i que ara es recu-
pera per evitar formalitzar contractes 
d’arrendament problemàtics.

Inclou una disposició a l’efecte 
d’aconseguir informació sobre 
contractes d’arrendament d’ha-
bitatge (disposició addicional 
primera de la llei) i manté o fa 
referència a ajudes econòmiques 
(disposició addicional segona).

IMPORTANT: Aquesta llei (disposició 
transitòria primera) només s’aplicarà 
als contractes d’arrendament que es 
realitzin a partir d’ara (tret que les 
parts expressament pactin acollir-se 
a la nova norma).

Igualment als procediments en tràmit 
no els són aplicables les modificacions 
de la LEC (disposició transitòria segona).
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La modificació de la Llei de costes

E
n el BOE del dia 30 
de maig de 2013 es 
va publicar la Llei 
2/2013, de protec-
ció i ús sostenible 
del litoral i de mo-

dificació de la Llei 22/1988, de 
Costes. En realitat, aquesta darre-
ra denominació és la que identifica 
millor el text normatiu, atès que la 
major part de les seves disposici-
ons tenen com a objecte corregir, 
aclarir o alterar el contingut de la 
llei de Costes de l’any 1988.

Cal reconèixer que, tot i les crí-
tiques que es van anar realitzant 
durant el procés de debat parla-
mentari, no es pot afirmar objec-
tivament que la reforma alteri els 
elements essencials del text de 

S’amplia el termini màxim 
de les concessions 
administratives 
autoritzades per 
l’ocupació dels béns del 
domini públic marítimo-
terrestre que passa dels 
30 anys anteriors –que 
s’extingirien al 2018- als 
75 anys, assimilant-se 
així a la regulació de 
la Llei del Patrimoni 
de les Administracions 
Públiques i de la Llei 
d’Aigües

AMB LA LLEI 2/2013, DE PROTECCIÓ I ÚS SOSTENIBLE DEL LITORAL ES MODIFIQUEN ALGUNS 
ASPECTES DE LA LLEI DE COSTES DE 1988, COM ARA ELS QUE FAN REFERÈNCIA ALS TERMINIS 
DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AUTORITZADES PER L’OCUPACIÓ DELS BÉNS DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE. TAMBÉ ES PERMET EL PLE RECONEIXEMENT LEGAL DE 
LES OBRES I INSTAL·LACIONS CONSTRUÏDES AMB ANTERIORITAT A LA VIGÈNCIA DE LA LLEI 
DE 1988 QUE, TOT I NO ESTAR EMPLAÇADES EN SÒL CLASSIFICAT COM A URBÀ, TENIEN EN 
AQUELL MOMENT (JULIOL 1988) LES CONDICIONS NECESSÀRIES PER SER-HO. TOT SEGUIT, LES 
NOVETATS MÉS DESTACADES DEL NOU RÈGIM.

Jordi Miró Fruns
Col·legiat núm. 11.580
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El nou marc normatiu 
permet el ple 
reconeixement legal de 
les obres i instal·lacions 
construïdes amb 
anterioritat a la vigència 
de la llei de 1988 que, 
tot i no estar emplaçades 
en sòl classificat com a 
urbà, tenien en aquell 
moment (juliol 1988) les 
condicions necessàries 
per ser-ho

1988, atès que no hi ha alteraci-
ons significatives respecte de la 
classificació originària del béns del 
domini públic marítimo-terrestre, 
l’atermenament d’aquest domini 
públic i les limitacions de la propi-
etat sobre els terrenys contigus a 
la ribera del mar, que eren els trets 
característics d’aquella regulació.  

Entre les modificacions més signi-
ficatives podem destacar aquelles 
que fan referència a les concessi-
ons administratives autoritzades 
per l’ocupació dels béns del do-
mini públic marítimo-terrestre, en 
què s’amplia el seu termini màxim 
que passa dels 30 anys anteriors 
–que s’extingirien al 2018- als 75 
anys, assimilant-se així a la regu-
lació de la Llei del Patrimoni de les 
Administracions Públiques i de la 
Llei d’Aigües. S’amplia d’un a dos 
anys el termini màxim que tenen 
els hereus o legataris del titular 
per a subrogar-se en els drets con-
cessionats, corregint-se un termini 
excessivament breu per les greus 
conseqüències que generava el 
seu incompliment. També es per-
met que les concessions es puguin 
transmetre per actes intervius.

Les concessions ja atorgades amb 
anterioritat es podran prorrogar, 
sempre que es demani abans de 
l’extinció del termini per a la qual 
havia estat atorgada, i per un ter-
mini que no podrà excedir els 75 
anys. Atès que el còmput de la 
pròrroga s’estableix a partir de la 
seva sol·licitud, s’estaria possibi-
litant concessions administratives 
que superessin, en el seu termini 
total, més de 75 anys.

El nou marc normatiu també per-
met el ple reconeixement legal de 
les obres i instal·lacions construï-
des amb anterioritat a la vigència 
de la llei de 1988 que, tot i no estar 
emplaçades en sòl classificat com 
a urbà, tenien en aquell moment 
(juliol 1988) les condicions neces-
sàries per a ser-ho. En efecte, la 
modificació atorga un termini de 
dos anys, que finalitza el dia 2 de 
juny de 2015, per a instar l’aplica-
ció del règim excepcional previst a 

l’apartat 3 de la Disposició Trans-
itòria Tercera de la Llei de 1988 
també a aquells nuclis i àrees que 
no estaven classificats com a sòl 
urbà al juliol de 1988, però que 
complien els requisits legals lla-
vors exigibles per a ser-ho o que 
estaven emplaçats en àrees con-
solidades per l’edificació,  perme-
ten la reducció de l’amplada de la 
servitud de protecció dels 100 me-
tres inicials fins a 20 metres, amb 
el reconeixement implícit d’aquells 
usos i construccions llavors exis-
tents. Aquesta mesura no es pot 
considerar cap tracte de favor, en 
examinar exclusivament situaci-
ons fàctiques existents al juliol de 
1988, i suposar el reconeixement 
i extensió a tots els propietaris 
d’obres i instal·lacions construïdes 
amb anterioritat a la vigència de la 

llei de 1988 dels criteris ja recone-
guts pels òrgans de la Jurisdicció 
Contenciosa-Administrativa a qui 
havia reclamat.
Es reconeix el règim jurídic de fo-
ra d’ordenació a les construccions 
existents en zona de domini públic, 
durant la vigència de la concessió, 
i en les zones de servitud de trànsit 
i de protecció, en permetre la re-
alització d’obres de reparació, mi-
llora, consolidació i modernització, 
sempre que no suposin augment 
de volum, alçada ni superfície.

Es reconeix l’habilitació jurídica 
per imposar contribucions espe-
cials a les persones beneficiades, 
de manera directa, per les obres 
de protecció, defensa i millora del 
domini públic marítimo-terrestre i, 
especialment, els titulars de drets 
d’ocupació, així com els propieta-
ris de les finques i establiments 
confrontants.

Es modifica el termini de prescrip-
ció de les infraccions administra-
tives per tal d’homogeneïtzar-lo 
amb el previst a la legislació del 
procediment administratiu comú 
(Llei 30/1992), reduint la prescrip-
ció de les infraccions greus a dos 
anys i el de les lleus a 6 mesos. 
Per a una major seguretat jurídica, 
s’incorpora a aquell text els termi-
nis de prescripció de les sancions i 
es deroga el termini de prescripció 
indefinida de l’obligació de restitu-
ció de les coses i reposició al seu 
estat anterior derivat de la respon-
sabilitat penal o administrativa, 
concretant-lo en el termini de 15 
anys des de la seva imposició.  

Per últim, podem destacar que 
es dóna solució a les controvèr-
sies plantejades en la delimitació 
originària de diverses zones de 
domini públic marítimo-terrestre, 
establint expressament l’exclusió 
d’aquest domini a diversos nuclis 
que es delimiten en els plànols an-
nexes a la Llei, entre els que es 
troben el municipi de Platja d’Aro 
i la marina residencial d’Empuri-
abrava, introduint-se a la llei la 
regulació de les urbanitzacions 
marítimo-terrestres.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

Valoració del dany corporal en els 
casos de mort sobrevinguda

L
a responsabilitat ci-
vil és una institució 
que no està subjecta 
a una normativa es-
tricte, sinó més aviat 
al contrari, s’inspira 

en el principi de alterum non lae-
dere i el seu règim jurídic es regu-
la en els articles 1902 i següents 
del Codi Civil conforme al qual qui 
per culpa o negligència causi un 
dany està obligat a reparar-lo. La 
casuística ens presenta infinitat 
de situacions en què resulta com-
plex la correcta aplicació d’aquest 
precepte. Sorgeixen nous concep-
tes: la responsabilitat per risc, la 
responsabilitat objectiva, la con-
currència de culpes, els riscos del 
desenvolupament, la inexigibilitat 
d’una diligència excessiva, la so-

lidaritat impròpia, etc. ... La juris-
prudència va generant noves ten-
dències en els criteris d’imputació 
de responsabilitats. Cada supòsit 
és diferent i els matisos esdevenen 
decisius.

D’altra banda la societat evolucio-
na. Abans fumàvem en els avions, 
al cinema, a classe, ... ara està 
completament prohibit. De la ma-
teixa manera, la sensibilitat de la 
nostra societat pel que fa al con-
cepte de “responsabilitat” és can-
viant. En ocasions el lloc, el mo-
ment o la circumstància tolera una 
determinada conducta i en un altre 
moment aquesta mateixa conduc-
ta és objecte de retret. També el 
nivell d’exigència és voluble. I tot 
això es projecta en els criteris ju-

EL 12 DE JUNY ES VA CELEBRAR EL  “FÒRUM DEBAT RC” ORGANITZAT PER LA COMISSIÓ 
D’ADVOCATS ESPECIALISTES EN RESPONSABILITAT CIVIL I ASSEGURANÇA AMB LA VOLUNTAT 
DE CONSOLIDAR UN PUNT DE TROBADA PER ALS PROFESSIONALS ESPECIALITZATS EN LA 
MATÈRIA, A FI DE COMPARTIR EXPERIÈNCIES, DEBATRE SOBRE LES ÚLTIMES TENDÈNCIES I 
MANTENIR PERMANENTMENT ACTUALITZADA L’EVOLUCIÓ DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. 
EL PRIMER FÒRUM VA TRACTAR DE L’ANÀLISI DE LA VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL.

Jordi Calsamiglia Blancafort
Col·legiat núm. 12.070
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El que ha de ser objecte 
de la indemnització és 
el dany efectivament 
sofert per la víctima fins 
al moment de la seva 
mort. Si el dany està 
perfectament delimitat, 
no és el previsible i no 
s’ha d’anticipar, perquè 
al haver mort no hi ha 
necessitat ni procedeix 
realitzar previsions o 
pagaments anticipats  
per danys futurs

risprudencials d’imputació de la 
responsabilitat civil.  A més hem  
d’afegir la controvèrsia que suscita 
la valoració del dany corporal, a on 
els criteris estan permanentment 
qüestionats.

En aquest “totum revolutum” es fa 
necessari obrir un espai de debat 
en què es tractarà d ‘”estar al dia” 
de les últimes resolucions judici-
als, però que també serà un obser-
vatori des d’on posarem èmfasi en 
aquelles disfuncions de l’adminis-
tració de justícia, on es denunciarà 
les contradiccions que atempten 
contra el principi de seguretat ju-
rídica i es plantejaran solucions a 
aquests disfuncions.

El format d’aquest Fòrum Debat 
(FD) s’inicia amb una breu ponèn-
cia d’entre 30 minuts en què es 
plantejarà el tema a tractar per-
què, a continuació, els presents 
debatin sobre la qüestió plantejada 
durant uns 45 minuts. 

Primer debat: Valoració del dany 
corporal en els casos de mort 
sobrevinguda.

El primer FD va abordar la valo-
ració del dany corporal en els su-
pòsits de mort sobrevinguda amb 
posterioritat a la data de l’alta mè-
dica o consolidació lesional. El te-
ma tenia un especial interès ja que 
es posaven en contradicció dos 
sentències del Tribunal Suprem en 
què s’aborden supòsits anàlegs i 
en què les resolucions són molt 
dispars.

La STS de 12 d’octubre de 2009: 
dona de 65 anys que pateix un 
accident i queda en coma. Està 
ingressada fins que als 8 mesos 
li donen l’alta hospitalària i la re-
meten a domicili sense possibili-
tats terapèutiques. Seqüeles 100 
punts. Als 18 mesos de l’alta hos-
pitalària mor per causes naturals. 
En el moment de la mort no s’ha-
via fixat la indemnització. El TS 
resol que els hereus han de ser 
indemnitzats en la quantitat que 
s’havia incorporat al patrimoni de 
la difunta en el moment de l’alta 

forense. És a dir: dies hospitalaris 
(12.684 euros), seqüeles (180.696 
euros) i dany moral (40.000 euros). 
Pel que fa als danys morals a famili-
ars i gran invalidesa aplica un criteri 
de ponderació pel poc temps que va 
requerir atenció especialitzada, pe-
rò igualment li concedeixen 50.000 
euros + 80.000 euros respectiva-
ment + despeses. Total que perce-
ben els hereus: 401.145 euros. �

La STS de data 13 de setembre 
de 2012: un jove de 15 anys pateix 
un accident i ingressa a l’hospi-
tal en estat de coma. Després de 
sis mesos d’estada hospitalària li 
donen l’alta sense possibilitats te-
rapèutiques. Cinc mesos després 
mor per una pneumònia, patologia 
associada a les lesions sofer tes 
per l’accident. Li concedeixen els 
dies hospitalaris i apliquen la re-
gla proporcional sobre el total de 
la indemnització que li hauria cor-
respost si hagués viscut fins als 
85 anys, considerant que només 
ha viscut 5 mesos. És a dir, divi-
deixen aproximadament per 150 
(dels 70 anys pendents per viure i 

per als que es va calcular la valo-
ració del dany només ha viscut 5 
mesos), resultant un total de total 
de 14.207,94 euros (10.016,44 per 
dies hospitalaris + 2.705 per 98 
punts de seqüeles funcionals, 60 
per seqüeles estètiques + 276,5 
per perjudici econòmic 1000 per 
IPA i Gran Invalidesa +150 dany 
moral). Això sí, els reconeixen el 
dret a sol·licitar la indemnització 
per mort ( ja han passat més de 
5 anys)

En el debat la conclusió del assis-
tents va ser que les dues sentèn-
cies eren injustes. Una per excés i 
l’altre per defecte. El problema és 
que les dues les va dictar el mateix 
Tribunal i que els magistrats eren 
pràcticament els mateixos.

En aquest primer FD vaig exercir 
la funció de ponent i la meva par-
ticular opinió és que el que ha de 
ser objecte de la indemnització és 
el dany efectivament sofert per la 
víctima fins al moment de la se-
va mort. La indemnització a preu 
fet per seqüeles futures és sem-
pre un pagament anticipat per un 
dany que patirà i que es basa en 
una presumpció: que el perjudicat 
viurà molts anys. I a aquesta fic-
ció cal recórrer quan el futur és 
incert. Però en aquest cas no es 
quantifica el futur, perquè abans 
de quantificar-lo, aquest futur ja 
no existeix. Si el dany està perfec-
tament delimitat, no és el previsi-
ble i no s’ha d’anticipar, perquè en 
al haver mort no hi ha necessitat 
ni procedeix realitzar previsions o 
pagaments anticipats per danys 
futurs.

El preocupant és que el Tribunal 
Suprem resolgui dues situacions 
anàlogues i que la diferència en-
tre les dues valoracions sigui d’1 a 
28. La coartada que en un cas hi 
ha relació de causalitat entre l’ac-
cident i la mort i en l’altre cas no 
existeix aquesta relació causal no 
és argument suficient per justificar 
aquesta diferència indemnitzatò-
ria, sobretot tenint en compte que 
en un cas era un menor, i en l’altre 
era una persona d’edat.
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de col·legiats que es van acostar a 
l’ICAB per votar. A les delegacions, 
i fins a les 14 h, els col·legiats cen-
sats en aquestes demarcacions 
territorials -situades a Arenys de 
Mar, Badalona, Berga,  L’Hospitalet 
de Llobregat/Cornellà, Gavà, Igua-
lada, El Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat van poder exercir el 
seu dret a vot.   
 
Les hores del migdia i a partir de 
les set de la tarda, van ser els 
moments en què hi va haver més 
afluència de col·legiats. Però du-
rant tota la jornada hi va haver 
membres de les diferents candi-
datures als jardinets de davant el 
Palauet Casades. 

Més de 4 . 200 co l · leg ia ts  van 
par t icipar en aquests comicis . 
D’aquests, 200 eren col·legiats 
censats en alguna de les delega-
cions. Les tres delegacions amb 
més índex de participació van ser 

Oriol Rusca elegit nou degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona

Aquests comicis han servit per 
elegir el degà, vicedegà, secretari 
i deu diputats que formaran part 
de la Junta de Govern de l’ICAB, 
que es renova per meitats ca-
da dos anys.  Cal recordar que 9 
candidatures es van presentar per 
participar en aquestes eleccions. 
5 candidatures optaven a tots  els 
càrrecs, les encapçalades per Va-
nessa González, Oriol Rusca, Luis 
Antonio Sales, Jordi Domingo i 
Juan Carlos Segura. Mentre que 
Josep M. Guasch i Lluis Vancells 
es van presentar en solitari per al 
càrrec de degà, i Josep M. Paños i 
Josep M. Piera es presentaven per 
al càrrec de vicedegà i diputat, 
respectivament.

Jornada electoral
La jornada es va iniciar a les 9 h 
del matí tant a la seu del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona com a 
les delegacions. A primera hora 
va haver-hi un degoteig constant 

O
r io l  Rusca ,  amb 
un total de  2.795 
vots, va ser elegit 
com a degà de l 
Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Jun-

tament amb ell, van ser elegits 
tots els membres de la seva can-
didatura: Rosa M. Barberà Ramos 
(vicedegana, amb 2.877 vots), Ra-
fael Espino (secretari, amb 2.864 
vots) i Esther Palmés i Bosch (di-
putada, amb 2.857 vots),  Carme 
Adell Artiga (diputada, amb 2.918 
vots), Jorge Navarro Massip (di-
putat amb 2.844 vots), Eva Pous 
Raventós  (diputada amb 2.804 
vots); Josep Llàcer Morell (dipu-
tat amb 2.730 vots),  Julia Herrero 
Alcorta (diputat amb 2.791 vots);  
Josep Capdevila Francàs (diputat 
amb vots 2.750); Mercé Claramunt 
Bielsa (diputada amb 2.756 vots),  
Gemma Solanas Romero (dipu-
tada amb 2.739 vots) i Jani Trias 
Arraut (diputada amb 2.672 vots).

ACTUALITAT 
L!OBSERVATORI
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Igualada, Vilanova i la Geltrú, i 
Gavà.

L’escrutini
El recompte de vots es va iniciar 
a les 22.30 aproximadament a la 
Sala d’Actes de l’ICAB, de manera 
que a través d’una pantalla gegant 
es podia anar seguint l’evolució de 
les diferents candidatures. La ten-
dència dels primers resultats do-
naven a Oriol Rusca i tota la seva 
candidatura com a guanyadors. En 
canvi, la segona i tercera posició 
en quant als candidats a degà ana-
va oscil·lant entre Jordi Domingo i 
Luis Antonio Sales. 

Passada la mitjanit, amb un 99% 
escrutat,  Oriol  Rusca així  com 
altres membres de la seva can-
didatura van començar a rebre 
fel ici tacions pels resultats .  De 
fet, Luis Antonio Sales va ser un 
dels primers candidats en donar 
l’enhorabona a Rusca.

Amb e l  10 0% esc ru t a t ,  v am 
conèixer els resultats definitius, 
que confirmaven la tendència ini-
cial. Quant a la resta de candida-
tures a degà, Luis Antonio Sales 
va quedar en segona posició amb 
1.840 vots, seguit de Jordi Do-
mingo (1.821 vots),  Juan Carlos 
Segura (752 vots), Vanessa Gon-
zález (596 vots), Josep M Guasch 
(99 vots) i Lluis Vancells (37 vots). 
Per la seva part, Josep M. Paños 
va obtenir 56 vots per al càrrec 
de vicedegà, mentre que Josep M. 
Piera va obtenir 50 per al càrrec 
de diputat. 

Al final de la jornada electoral, fe-
licitacions, abraçades, i fins i tot 
alguna llàgrima d’alegria. Va ser 
llavors, quan el degà Pedro L. Yú-
fera així com la resta de membres 
de la Junta de Govern van presidir 
la Sala d’Actes per tal de saludar 
i donar la benvinguda, un per un, 
als nous membres que tot just ha-
vien estat elegits. Per acabar de 
celebrar la jornada electoral hi va 
haver una copa de cava per a tots 
els presents a l’avantsala de la 
Biblioteca.  

Candidats a degà

Josep Oriol Rusca Nadal: 2.795

Luis Antonio Sales Camprodon: 1.840

Jordi Domingo García-Milà: 1.821

Juan Carlos Segura Just: 752

Vanessa González Fornas: 596

Josep M. Guasch Gras: 99

Lluís Vancells i Sancho: 37
 

Candidats a vicedegà

Rosa M. Barberà Ramos: 2.877

Rosa M. Arasa Martí: 1.743

Roser Ràfols Vives: 1.738

Juan Luis Granados Berruezo: 782

Luis Francisco Alaman Catalán: 584

Josep M. Paños Pascual: 56

Candidats a secretari:

Rafael Espino Rierola: 2.864

Sònia Berlanga Font: 1.774

Juan Miguel Domínguez Ventura: 1.743

Montserrat Muro Ollé: 774

Mercè Goday i Ruiz: 598

Carme Adell Artiga: 2.918

Esther Palmés i Bosch: 2.857

Jorge Navarro Massip: 2.844

Eva Pous Raventós: 2.804

Julia Herrero Alcorta: 2.791

Mercé Claramunt Bielsa: 2.756

Josep Capdevila Francàs: 2.750

Gemma Solanas Romero: 2.739

Josep Llàcer Morell: 2.730

Jani Trias Arraut: 2.672

Frederic Munné Catarina: 1.934

Joan Carrera Calderer: 1.893

Isabel Pedrola Román-Naranjo: 1.816

Sonia Reina Sánchez: 1.802 

Luis Rodriguez Pitarque: 1.800

Silvia Soler Huete: 1.791

Dolors Clavell i Nadal : 1.790

Francesc Lluís Bonatti Bonet: 1.783

Lluis H. Cienfuegos-Jovellanos: 1.781

Claudia Maria Carranza Pollero: 1.773

Amina Omar Nieto: 1.767

David Ibáñez Gubert: 1.762

Yolanda Silvestre Gallardo: 1.757

Ernesto Núñez Castillón: 1.751

Montserrat Junyent Martín: 1.732

Maria del Pilar Tintoré Garriga: 1.722

Laura Torrubiano Llorente: 1.720

Blanca Nieves Barredo Gutiérrez: 1.715

Kilian Callado Muñoz: 1.701

Marta Domènech i Gomis: 1.695

Luis José Gómez Álvarez: 793

Marta Sintes López: 767

José Antonio Gilabert Delgado: 765

Jorge Buxadé Villalta: 762

Fco. Javier Berzosa Hergueta: 752

Maria José Tarancón Rodríguez: 751

Montserrat Balagué Farré: 748

Francisco Javier González Blesa: 744

Elena Rigat Brugaroles: 743

Benito Rodríguez Hernández: 740

Antonio Pavón Ortiz: 658

Montserrat Aboy García: 590

Mercedes Aguilera Vilalta: 587

Carlos de Alvarado Noriega: 586

Concepción Cortés Pablo: 584

Misericordia Ferrando Redondo: 579

Francisco García Márquez: 578

Sara Benjelali González: 578

Tatiana Rivera Ostolaza: 576

Alberto Agudelo Ospina: 574

Josep M. Piera Eroles: 50

Candidats a diputats
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L’ICAB reivindica el paper  
de l’advocat del torn 
d’ofici en el ‘Dia de la 
justícia gratuïta’

E
l nou degà del Col·legi 
d’Advocats de Barce-
lona, Oriol Rusca, va 
reivindicar la figura 
de l’advocat del Torn 
d’Ofici en el marc de la 

commemoració del ‘Dia de la justícia 
gratuïta”, que el 12 de juliol se celebra 
a tot Espanya. 

En el primer acte institucional d’Oriol 
Rusca al capdavant del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, el nou degà 
ha explicat que l’objectiu d’aquesta 
jornada és reconèixer la gran tasca 
social que realitza l’advocat d’ofici i 
també promoure la consulta prèvia a 
l’advocat entre la ciutadania, com a 
mesura que pot ajudar a evitar molts 
conflictes en el futur. Per aquest mo-
tiu, Rusca va reclamar que la “digni-
ficació de l’advocat del Torn d’Ofici 
ha de passar no només per reconèi-
xer el treball professional, especia-
litzat i de qualitat dels professionals 
que estan adscrits al Torn d’Ofici de 
l’ICAB, sinó també per garantir que 
els advocats tinguin una retribució 
justa i puntual”. 

La celebració del ‘Dia de la justícia 
gratuïta’ es va iniciar a Barcelona amb 
la lectura del Manifest “Ni un pas en-
rere…els advocats del Torn d’Ofici de 
l’ICAB diem prou”, per part de Carmen 
Valenzuela, diputada responsable del 
Torn d’Ofici d’aquesta corporació. 

A continuació, els advocats volunta-
ris de l’ICAB van respondre a les més 
de 100 consultes  que durant les tres 
primeres hores van realitzar les per-
sones que s’han acostat al Col·legi per 
demanar un primer consell orientador 
en els àmbits civil, família, penal, labo-
ral i estrangeria. Com un advocat més 
adscrit al Torn d’Ofici, Oriol Rusca es 
va asseure per oferir assessorament 
als ciutadans. El servei d’assessora-
ment jurídic gratuït es va realitzar de 
10 a 14h. 

La iniciativa d’oferir assessorament 
jurídic previ respon a la voluntat de la 
nova Junta de govern de l’ICAB, que 
va prendre possessió el passat 11 de 
juliol,  “d’obrir les portes del Col·legi a 
la ciutadania” i de fer “més proper el 
treball de l’advocat a la societat”.  

La Direcció General d’Orde-
nació de la Seguretat Social 

ha confirmat, arran de la con-
sulta formulada directament per 
l’ICAB,  que el que es disposa en 
el Real Decret-llei 5/2013 de 15 
de març no afecta al règim espe-
cífic de comptabilitat previst per 
als professionals col·legiats que 
desenvolupen una activitat per 
compte propi i estan adscrits a 
una mutualitat professional al-
ternativa al RETA.

En un ofici de 21 de juny de 2013, 
la Direcció General de l’Ordena-
ció de la Seguretat Social consi-
dera que la modalitat de compa-
tibilitat entre la pensió de jubila-
ció i el treball regulat al Capítol 
I del Reial Decret-llei 5/2013, 
de 15 de març, no afectaria a 
l’específic règim de compatibi-
litat previst per als professio-
nals col·legiats que en l’exercici 
d’una activitat per compte propi, 
i a l’empara de l’establert en la 
disposició addicional 15a de la 
Llei 39/1995, de 8 de novembre, 
queden exempts de l’obligació 
d’alta en el Règim Especial de 
Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms  i optin o haguessin 
optat per incorporar-se a una de 
les mutualitats de previsió social 
a les quals la citada disposició 
possibilitat la seva actuació com 
alternativa a l’alta en l’expressat 
règim especial.

Compatibilitat 
pensió i activitat 
per compte propi 
dels professionals 
col·legiats adscrits 
a mutualitats 
alternatives al RETA 
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Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

amics dels companys i compa- 
nyes de l’ICAB que han causat 
baixa per defunció.

Defuncions Ramon Berenguer  B remón , 
Francisco Javier Clastre Bozzo, 
Santiago Codina Pañell, Juan Llop 
Sellarés, Ramón Mullerat Balmañá, 
Carlos Ripoll Borrell, Elisabet Roges 
Robledo, Jordi Vallès Fortuny i 
Jordi Vila Brichs.

Lliurades al Síndic més 
de 1.200 signatures 
contra les retallades  
al TOAD 

E
l Col·legi d’Advocats 
de Barcelona va voler 
mostrar novament el 
seu rebuig per la re-
baixa del 3% en els 
mòduls dels paga-

ments de les actuacions que realit-
zen els advocats del Torn d’Ofici. Per 
aquest motiu, els diputats responsa-
bles de la Comissió del Torn d’Ofici 
i Assistència al Detingut de l’ICAB, 
Carmen Valenzuela i Jorge de Tien-
da,  es van reunir el 12 de juny amb 
el Síndic de Greuges per explicar-li 
la situació que pateixen actualment 
els advocats adscrits al Torn d’Ofici 

i  lliura-li les més de 1.200 firmes re-
collides en  suport del manifest “Ni 
un pas enrere...els Advocats del Torn 
d’Ofici de l’ICAB diem prou”. 

També li van traslladar la preocupa-
ció del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona per la nova llei de justícia 
gratuïta, atès que s’envaeixen les 
competències autonòmiques i per 
això es considera que comportarà 
una centralització del funcionament 
del Torn d’Ofici, i perquè es priva als 
Col·legis d’Advocats a adaptar el seu 
funcionament a les necessitats reals 
del sistema. 

Pedro L. Yúfera Sales i el di-
putat Bibliotecari de l’ICAM, 

José Manuel Pradas Poveda, van 
signar el passat 26 de juny un 
conveni mitjançant el qual s’es-
tableix una reciprocitat en la 
prestació de serveis bàsics que 
poden suposar un complement i 
un valor afegit per als col·legiats 
d’ambdues Corporacions. 

Els serveis objecte de reciproci-
tat són els relacionats amb l’ac-
tuació judicial de l’advocat com 
el servei de togues, l’accés a 
l’espai reservat per a entrevista 
de l’advocat amb el seu client, 
als equips informàtics, el lloguer 
d’espais per a ús professional, 
les insercions publicitàries en 
les respectives revistes i la xar-
xa wifi. 

També l’accés als textos legisla-
tius destinats a consulta, les ba-
ses de dades de jurisprudència 
i legislació, el fons documental 
complet i el servei d’informació 
i referència de les biblioteques 
col·legials. Per tenir accés als es-
mentats serveis, els interessats 
hauran d’ensenyar el respectiu 
carnet col·legial a les seus col-
legials de Barcelona o Madrid.

Conveni ICAB-ICAM 
de reciprocitat en la 
prestació de serveis 
bàsics
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Presentació del llibre “El 
arbitraje: nueva regulación 
y práctica arbitral”

L’
ICAB va ser l’esce-
nari on el passat 2 
de juny va tenir lloc 
la presentació del 
llibre “El arbitraje: 
nueva regulación 

y práctica arbitral”, una monografia 
que compta amb la participació de 
setze especialistes procedents de 
l’advocacia, el notariat, els registres, 
la judicatura i la universitat.
 
L’obra examina, entre d’altres aspec-
tes, els avantatges de l’arbitratge, la 
condició de jurista de l’àrbitre o el 
paper de les institucions arbitrals, 
així com l’arbitratge d’equitat, l’ar-
bitratge internacional, l’arbitratge 
societari, la compatibilitat de l’arbi-
tratge amb el concurs de creditors o 
l’arbitratge en l’Administració. Entre 
els aspectes que inclou aquesta obra 
també destaquen l’anàlisi del laude 
arbitral, els seus efectes registrals i 
la seva anul·lació, així com qüestions 
processals de l’arbitratge i les noves 
competències dels òrgans judicials.
El president de l’Acadèmia de Juris-
prudència i Legislació de Catalunya,  
Josep-Delfí Guàrdia,  va destacar 
que“l’Acadèmia se sent molt orgullo-

sa de la participació en el llibre de 
quatre dels seus membres de núme-
ro i de l’enfocament, alhora teòric i 
instrumental, amb el qual s’afronta 
una matèria tan important”. Sobre 
l’obra va ressaltar que “es tracta 
d’un llibre magnífic per la vàlua dels 
juristes que hi han col·laborat i per 
l’encertada síntesi entre un rigorós 
plantejament acadèmic i una molt 
oportuna visió pràctica del tema de 
l’arbitratge, una de les institucions 
cridades a tenir un paper cada vega-
da més important en la resolució de 
conflictes entre els particulars”. 

L’acte el va clausurar Santiago Balles-
ter, director General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Jus-
tícia de la Generalitat de Catalunya i 
també va comptar amb l’assistència 
del president del Tribunal Arbitral de 
Barcelona, Jesús de Alfonso; de Pe-
dro L. Yúfera, de Francisco Tusquets 
i del director de la Revista Jurídica de 
Catalunya, Daniel Vázquez, codirec-
tors, aquests dos darrers, del llibre.

Els subscriptors de la Revista Jurídica 
de Catalunya podran adquirir l’obra a 
un preu especial.

El 22 d’abril de 2013 els ad-
vocats Joaquín Armisen Lla-

do, Luis García Martínez, Olga 
Martínez Galofre Simal, Jaume 
Torrellas Campos van ser ele-
gits per  proveir els càrrecs de 
vocals del nou comitè d’executiu 
de la comissió dels advocats sè-
niors. La junta d’aquesta secció 
l’encapçalen Manuel Bauzá-Fer-
nando Gómez(president),  Anto-
nio Martínez Del Hoyo Clemente 
(vicepresident) i Carles M. Do-
barro Ramos (secretari)

Un dels objectius de la nova eta-
pa de la Comissió de Sèniors és 
aconseguir augmentar el nom-
bre d’advocats; per això fan una 
crida als companys col·legiats 
de l’ICAB, majors de 65 anys, 
exercents i no exercents amb 
l’únic requisit que procedeixin a 
inscriure’s. 

Les principals àrees d’actuació 
seran: potenciació de les xer-
rades i conferències setmanals 
d’actualitat així com les activi-
tats d’interès cultural –on cal 
destacar el recent acord amb 
l ’Associació Amics dels Mu-
seus. També es vol promoure 
les relacions amb els companys 
sèniors d’altres col·legis profes-
sionals per aconseguir majors 
sinergies. També mereixen es-
pecial rellevància els temes re-
lacionats amb les prestacions 
econòmiques derivades de la 
Mutualidad de la abogacía, Alter 
mútua, Fundació Degà Ignasi de 
Gispert, així com la consecució 
dels majors avantatges en ma-
tèria d’assistència sanitària i de 
salut.

Es constitueix el 
Comitè executiu de 
la Comissió dels 
advocats sèniors
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Obituari Francesc Muñiz i Menero

E
l  company  Fran -
cesc Muñiz i Mene-
ro ens va deixar el 
passat mes d’abril. 
Advocat de l larga 
tra jectòr ia (es va 

col·legiar l’any 1967), va destacar 
en el seu exercici com a prestigiós 
civilista, amb especial dedicació 
a temes de responsabilitat civil i 
successions i va actuar sovint, i 
sempre amb encert, com a àrbitre 
i comptador-partidor.

Participant actiu en les tasques 
col·legials, va presidir la Secció 
de Dret de Família (llavors nome-
nada “de dret matrimonial”) i va 
ser escollit diputat de la Junta de 
Govern amb la candidatura del 
Degà Eugeni Gay, pel període de 
1989 a 1993. En aquest mandat 
se l i  encomanaren responsabi-

El Col·legi d’Advocats de Bar-
celona va emetre un comu-

nicat de premsa el 13 de juny 
davant la detenció a un grup 
d’advocats que s’havien  sumat 
a les protestes que van tenir 
com a epicentre el parc Gezi de 
la plaça Taksim (Turquia). 

L’ICAB mostrava la seva preo-
cupació i alhora donava el seu 
Supor t al Col·legi d’Advocats 
d’Ankara, que ja havia denunci-
at que “la detenció per la força 
dels lletrats posa en entredit 
l’existència de l’Estat de Dret a 
Turquia”.

L’ICAB mostra la 
seva preocupació 
davant la detenció 
d’advocats turcs El Col·legi participarà en els ac-

tes commemoratius del  tercer 
centenari del 1714 amb l’organitza-
ció al llarg de l’any de sis exposici-
ons a la Biblioteca de la corporació. 
La primera, titulada “Les Constitu-
cions (impreses) de Catalunya des 
de 1481 fins a 1706” s’inaugurarà 
el 10 de setembre i es podrà veure 
fins al 19 de desembre. La segona 
mostra versarà sobre “Els juristes 
catalans a l’època moderna” i es 
dividirà en dues parts: el segle XVII 
fins al Decret de Nova Planta, que 
es podrà visitar de gener a març 
i la segona part titulada “El segle 
XVII fins al Decret de Nova Planta” 
que es podrà veure del  25 de març 
2014 fins a finals de maig. L’exposi-
ció sobre “La Guerra de Successió 
vista des dels plets” tindrà lloc a 
partir del 10 de juny i fins al 20 de 

L’ICAB participa en els actes 
commemoratius del tricentenari del 1714

juliol. La darrera de les exposicions 
serà sobre «Les primeres sentènci-
es de 1716 de la “Real Audiencia”» i 
es podrà veure del 25 de juliol fins 
a principis de setembre. 

Al marge d’aquets actes, la Bibliote-
ca del Col·legi organitza altres actes. 
Les visites guiades del fons històrics 
i els seus amagatalls secrets. Les vi-
sites guiades a la Biblioteca es fan 
normalment el primer dimarts de 
mes a les 12 h o 18 h i cal inscripció 
prèvia  (biblioantic@icab.cat). 

La propera sortida cultural de la 
biblioteca es farà  el dissabte 5 
d’octubre al Museu Pau Casals  
de Sant Salvador (El Vendrell) i 
els col·legiats gaudireu d’un des-
compte 2x1 pel preu de l'entrada 
que és de 30!.

litats al front de la Comissió de 
Cultura, a la qual va donar un im-
puls extraordinari, i va posar en 
marxa la modernització de l’Es-
cola de Pràctica Jurídica, amb 
la introducció de nous mètodes i 
models de participació activa dels 
alumnes.

Com a culminació de la seva car-
rera professional,  va accedir a 
la magistratura pel  denominat 
“quar t torn”, exercint en primer 
lloc en un jutjat de 1a Instància 
de Palma de Mallorca, i finalment 
al jutjat 1 de Barcelona, on  es va 
guanyar el respecte de tots els 
professionals pel seu tracte afable 
i respectuós amb ells i els justicia-
bles, i pel rigor jurídic, profunditat 
i alhora sensibilitat de les seves 
resolucions, a las quals dedicava 
llargues hores d’estudi.

Va ser precisament en ple treball 
d’estudi i redacció d’una sentència 
que va patir un accident vascular 
que va posar fi, malauradament a 
la seva trajectòria professional.

Tots els que l’hem conegut, el re-
cordarem sempre com un gran 
advocat, excel·lent company, jut-
ge i persona d’un tracte exquisit, 
culte, irònic  i amb un punt d’es-
cepticisme, gran conversador i al-
hora sempre disposat a escoltar 
i ajudar. La música i paraules de 
Leonard Cohen, triades pel seu 
comiat, s’ajusten perfectament al 
seu caràcter i anhels.

Descansi en pau.

Eudald Vendrell
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Oriol Rusca pren possessió  
com a degà del Col·legi 

al nou degà, Oriol Rusca, i l’equip 
que l’acompanyarà en els propers 
4 anys, tenint en compte a més, 
que hi ha molts reptes de futur 
molt importants per afrontar. 

A continuació, i tal com marca la 
tradició es va iniciar un a un el re-
lleu de la Junta de Govern. 

Discurs d’Oriol Rusca
Les primeres paraules d’Oriol Rus-
ca com va nou degà de l’ICAB van 
ser per agrair la tasca realitzada 
per Pedro L. Yúfera i els companys 
que juntament amb ell deixen la 
Junta de Govern; també per al co-
mitè electoral i per als col·legiats 
que han confiat en el seu projecte 
i en la seva candidatura o bé que 
van participar en la jornada elec-
toral, perquè “d’ells surt la nostra 
legitimació”.  Precisament sobre 
la baixa par ticipació, Rusca va 
afirmar que “no és bo” i entre les 
possibles solucions per capgirar 
aquesta situació va apuntar que 

“passa per donar a conèixer tant 
als propis companys com al con-
junt de la ciutadania la utilitat real 
i la importància del Col·legi”. 

El nou degà va explicar que “ara 
som un equip de 20 advocats i 
advocades il·lusionat, seriós i res-
ponsable que tenim com a prioritat 
la vocació de servei...som i serem 
servidors. És el nostre compro-
mís”. Per això, considera que les 
portes del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona s’han d’obrir perquè “és 
casa de tots”. 

Davant els nous reptes de futur, 
Rusca va considerar que “s’han 
d ’a f rontar  amb va lent ia  i  be l-
l igerància, sempre a favor dels 
drets i de les llibertats tant indivi-
duals com col·lectives –entre ells 
el dret a decidir-, que neixen i es 
fonamenten no només en la legali-
tat pròpia de l’estat sinó també de 
la legalitat internacional”. Rusca 
també creu que “el Col·legi no s’ha 

O
r iol  Rusca Nadal 
és el nou degà del 
Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Va 
prendre possessió 
del càrrec el pas-

sat 11 de juny, juntament amb la 
resta de companys de la candida-
tura que van ser elegits el 27 de 
juny durant la jornada electoral.

Acomiadament de Pedro L. Yúfera
Pedro L. Yúfera va iniciar cap a les 
19.30h el darrer parlament com a 
degà de l’ICAB. En un acte emotiu 
i visiblement emocionat, va tenir 
paraules d’agraïment per a tots; 
per als companys de Junta de 
Govern amb qui ha format equip 
durant 4 anys, per als companys 
de despatx sense els quals no ha-
gués pogut compaginar la tasca al 
front del deganat i la professional, 
a l’equip humà del Col·legi, i tam-
bé per a la seva família, tenint un 
record especial per als seus pares. 
També va augurar el bo i millor per 

20  JULIOL-AGOST 2013  MÓN JURÍDIC  



de pronunciar sobre continguts 
polítics dels drets, sobre la deci-
sió individual i íntima de cadascú, 
perquè això excedeix en molt les 
funcions col·legials”.

Durant el seu discurs també va 
par la r  de  les  p rob lemàt iques 
actuals. 

Taxes judicials 
En aquest sentit, Rusca va dir que 
les taxes judicials són una mani-
festació clara en contra dels drets 
dels ciutadans i que eliminen la 
justícia, per això els advocats “no 
hem de defallir en la defensa de 
la Justícia i de l’Estat de Dret”.   
Quant a la llei de serveis i col·legis 
professionals, va afirmar que “pre-
tén la fractura de l’advocacia”. Per 
això, va defensar que el “control 
deontològic de la professió” ha de 
recaure en aquestes corporacions. 

Torn d’Ofici
El nou degà va fer una menció 
especial  sobre el Torn d’Ofici, 

una “de les grans preocupacions 
d’aquesta Junta”. I va afegir: “la 
importància del Torn d’ofici radica 
en què és la manifestació de l’estat 
social dins de l’estat de dret. Per 
això nosaltres hi hem de ser més 
que mai, ha de ser un dels orgulls 

més grans que tenim. Ha de ser 
gestionat de forma imparcial pels 
col·legis d’advocats, mai privatit-
zat ni funcionaritzat”. Rusca tam-
bé va instar a les administracions 
a què fessin un reconeixement de 
la tasca que fan els advocats ads-
crits al torn, i això passa, segons 
paraules de Rusca per “una retri-
bució justa i puntual, adequada a 
la responsabilitat que s’assumeix”. 

Finalment, el degà va posar da-
munt la taula altres temes que 
abordaran durant el seu mandat 
com “la millora dels serveis col-
legials, l’estudi d’una nova manera 
d’entendre les quotes i els serveis 
rebuts, el paper de la mediació o 
la reforma de la Borsa de treball”. 

L’acte es va cloure amb els agra-
ïments a la família i l’actuació de 
la Coral del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Trobareu el discurs 
íntegre de la presa de possessió 
d’Oriol Rusca a l’apartat Junta de 
Govern del web col·legial. 

1: Jesús María Sánchez García. 2: Rafael Espino Rierola. 3: Oriol Rusca Nadal. 4: Rosa M. Barberà Ramos. 5: Gemma Solanas Romero. 6: Jorge 
Navarro Massip. 7: Esther Palmés i Bosch. 8: Eva Pous Raventós. 9: Cristina Gómez Nebrera. 10: Josep Llàcer Morell. 11: Jani Trias Arraut .
12: Mercé Claramunt Bielsa. 13: Cristina Martínez Vicente. 14: Carme Adell Artiga. 15: Julia Herrero Alcorta. 16: Blanca de Olivar Oliver.
17: Carmen Valenzuela Hidalgo. 18: Josep Capdevila Francàs. 19: Vidal Masramon Carmona.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Agraïment al Comitè 
electoral

•Tomàs Gui Mori, president de la 
Secció de Dret Constitucional de 
la Comissió de Cultura i Formació 
de l’ICAB.

• Eloy Moreno Tarrés, president 
de la Secció de Dret Processal de 
la Comissió de Cultura i Formació 
de l’ICAB.

• Elena Moreno Duran, secretària 
de l’ICAB.

Aquest agraïment s’estén també a 
Juan José Climent Gallego, lletrat i 
cap del departament de Secretaria 
del Col·legi.

L
a Junta de Govern 
vol aprofitar aquest 
espai per agrair la 
fe ina real i t zada a l 
llarg de tot el procés 
per part del Comitè 

electoral, composat:

•  Pres ident :  Cr i s t ina  Gómez 
Nebrera, diputada designada per 
la Junta de Govern.

• Secretari: Marc Vilar Cuesta, 
president de la Secció de Dret Ad-
ministratiu de la Comissió de Cul-
tura i Formació de l’ICAB.

De conformitat amb l’ar ti-
cle 92.3 dels Estatuts col-

legials i els articles 14, 15 i 16 
del Reglament de la Comissió 
de Cultura del Col·legi,  la Junta 
de Govern ha acordat la convo-
catòria d’eleccions per al pro-
per 16 de setembre de 2013 per 
proveir els càrrecs de les Juntes 
de les següents Seccions de la 
Comissió de Cultura:

• Secció de Dret civil
• Secció de Dret de les 
 Tecnologies de la Informació 
 i de la Comunicació.
• Secció de Dret penal.
• Secció de Dret sanitari.
• Secció de Drets concursal.

Les corresponents votacions 
s’iniciaran a la seu col·legial a 
les 13.00 h i finalitzaran a les 
18 .00 h,  en què començarà 
l’escrutini.

El procés electoral es regirà per 
les disposicions dels articles 14, 
15 i 16 del Reglament de la Co-
missió de Cultura del Col·legi, 
que trobareu publicades al web 
col·legial.

Convocatòria 
d’eleccions a cinc 
Seccions de la 
Comissió de Cultura 
i Formació de l’ICAB
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La protecció dels usuaris i consumidors 
front a les clàusules sòl
EL 2 DE JULIOL, EL SALÓ D’ACTES DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA VA ACOLLIR 
LA CONFERÈNCIA QUE TENIA COM A FINALITAT COMENTAR LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREM DE 9 DE MAIG DE 2013, AMB L’ANÀLISI DELS CONTROLS D’INCLUSIÓ, TRANSPARÈNCIA 
I CONTINGUT. MODERADA PEL DIPUTAT DE LA COMISSIÓ DE NORMATIVA, JESÚS SÁNCHEZ, VA 
COMPTAR AMB LA INTERVENCIÓ DEL MAGISTRAT GUILLEM SOLER SOLÉ; DEL REGISTRADOR DE 
LA PROPIETAT, RAFAEL ARNAIZ I DE L’ADVOCADA, PAZ CANO.

L
a  in te rp retac ió  de 
les normes de con-
sum, afavor ida per 
les nombroses sen-
tènc ies  de l  Tr ibu-
nal de Justícia de la 

Unió Europea que han promogut 
les últimes reformes, està duent a 
terme una tasca reguladora i defi-
nitòria de conceptes, molts d’ells 
confusos, per par t dels nostres 
tribunals.

L’últim supòsit el trobem en la 
recent Sentència del Tribunal Su-
prem de 9 maig 2013 que entra a 
valorar les clàusules que limiten 
els interessos variables dels prés-
tecs hipotecaris (clàusula sòl).

L’omissió de la transposició de l’arti-
cle 4 de la Directiva per la nostra Llei 
de consumidors va deixar oberta una 
porta a la valoració sobre clàusules 
abusives d’elements essencials del 
contracte, però, la recent jurispru-
dència del nostre més Alt Tribunal ha 
modificat el criteri adoptat en l'any 
2010 arran de la Sentència Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea de 
data 3 de juny de 2010. Després de 
les sentències de data 18 de juny de 
2012 i d’11 d’abril de 2013, definiti-
vament, s’assenta el criteri que no hi 
cap interpretació de contingut sobre 
clàusules essencials del contracte, 
no obstant, sí que admet el control 
d’inclusió i transparència d’aquestes 
clàusules.

Paz Cano Sallarés
Col·legiada núm. 22.851

�
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A l’entrar en la valoració de l’ano-
menada clàusula terra, el Tribunal 
Suprem assenta aquest criteri de 
manera que procedeix a valorar la 
nul·litat de la clàusula únicament 
amb  base en els controls d’inclusió 
i transparència, contemplant el con-
trol de transparència des d’una doble 
perspectiva: la transparència formal, 
control d’inclusió, i la transparència 
material, control de transparència 
pròpiament dit, tots dos recollits en 
els articles 5.5 i 7 de la Llei 7/1998 
de 13 d’abril sobre Condicions Gene-
rals de la Contractació i en l’article 
80 del RDL 1/2007 que aprova el 
text refós de la Llei de consumidors 
i usuaris.

Pel que fa al primer d’aquests con-
trols, la inclusió en el contracte amb 
condicions generals ve definida pels 
requisits que estableix l’art. 80 del 
RD 1/2007, que enumera aquells 
que han de contemplar les clàusules 
no negociades individualment: con-
creció, claredat i senzillesa; acces-
sibilitat i llegibilitat, i bona fe i just 
equilibri. És en aquest context on 
la sentència afirma que la informa-
ció facilitada, en els termes regulats 
per l’Ordre Ministerial de 5 de maig 
de 1994, cobreix les exigències tant 
pel que fa al seu coneixement per 
l’adherent al temps de la celebració 
del contracte, com les que obliguen 
que no siguin il·legibles, ambigües, 
fosques o incomprensibles. Supe-
rant així l’inicial control d’inclusió en 
el contracte.

Quant al control de transparència (o 
control de comprensivitat real de la 
seva importància en contracte), de-
termina la licitud de la clàusula en 
l’àmbit de consum, si el consumidor 
pot identificar com a definidora de 
l’objecte principal del contracte i co-
nèixer els riscos reals de la variabili-
tat dels tipus.

Aquest control suposa que l’adhe-
rent conegui o pugui conèixer amb 
senzillesa, tant la càrrega econòmica 
que suposa per a ell, com la càrre-
ga jurídica. Són per tant, i en teoria, 
conceptes abstractes els que deter-
minaran la validesa de la clàusula i 
que queden fora de l’àmbit d’inter-

pretació general del Codi civil de l’er-
ror o vici de consentiment.

No obstant això, la mateixa sentèn-
cia en utilitzar la terminologia “con-
trol d’abusivitat abstracte” al·ludeix 
en certa manera al control de con-
tingut i exigeix que la informació 
subministrada permeti al consumi-
dor entendre que la clàusula és part 
de l’objecte principal del contracte 
(preu) i que, a més, entengui el fun-
cionament d’aquesta en el mateix 
contracte i, és clar, en el preu final.
En aquesta línia, la sentència afirma 
que les clàusules examinades no són 
transparents per una sèrie de raons, 
estudiant, però, alguns conceptes 
subjectius propers a “l’error” que 
són: la manca d’informació suficient 
que es tracta d’un element definitori 
l’objecte principal del contracte; que 
s’insereixen de manera conjunta 
amb les clàusules sostre com apa-
rent contraprestació; el fet que no 
hi hagi simulacions d’escenaris di-
versos relacionats amb el compor-
tament previsible del tipus d’interès 
en el moment de contractar, que no 
hi hagi informació prèvia clara i com-
prensible sobre el cost comparatiu 
amb altres modalitats de préstec i, 
finalment, les que se situen entre una 
aclaparadora quantitat de dades en-
tre les quals queden emmascarades 
i distraient l’atenció del consumidor.

En un dels seus últims apartats, la 
sentència advoca per la irretroacti-
vitat dels efectes de la declaració de 
nul·litat de la clàusula sòl, fonamen-
tant aquesta -i deixant de banda el 
que preceptua l’article 1303 del CC 
- únicament en una qüestió de se-
guretat jurídica, d’índole econòmica, 
punt prou controvertit socialment i 
jurídicament, que únicament tindria 
sentit davant d’una situació global 
després de l’exercici d’una acció 
col·lectiva de cessació que culminés 
amb una sentència de nul·litat per a 
totes les clàusules terra.

En aquest mateix sentit, tant la ne-
gativa de les entitats a retirar volun-
tàriament la clàusula, com la inapli-
cació de la sentència per entendre 
que aquesta únicament afecta les 
entitats i clàusules jutjades, aboca 

els consumidors a iniciar accions in-
dividuals, i aquestes, des d’un punt 
de vista igualment individualitzat, no 
haurien de considerar que puguin 
provocar seriosos perjudicis econò-
mics a les entitats i, menys encara, 
si quan es demana la retroactivitat 
ho fos mitjançant compensació de 
les quantitats indegudament abona-
des amb capital pendent.

Finalment, transcendint l’ordre juris-
diccional, i arran de la reforma intro-
duïda per la Llei 1/2013 d’14 de maig 
de mesures per reforçar la protecció 
als deutors hipotecaris, reestruc-
turació de deute i lloguer social, el 
Col·legi de Registradors ha elaborat 
un document determinant les clàu-
sules abusives que no han d’accedir 
al Registre, promovent d’aquesta 
manera una qualificació interpreta-
tiva prèvia a la inscripció, per evitar 
la introducció de clàusules abusives 
en els registres.

El llistat de clàusules no inscribi-
bles abasta algunes de caràcter 
financer, de venciment anticipat, 
altres que afecten l’execució i, fi-
nalment, altres clàusules de caràc-
ter indeterminat. Tot això amb la 
finalitat que la qualificació regis-
tral segueixi projectant-se sobre 
tots els aspectes el control minu-
ciós dels quals  exigeix la societat, 
en benefici de la protecció dels 
consumidors.                               

La sentència del Tribunal 
Suprem de 9 de maig 
de 2013  advoca per 
la irretroactivitat dels 
efectes de la declaració 
de nul·litat de la  
clàusula terra, 
fonamentant-se 
únicament en una 
qüestió de seguretat 
jurídica, d’índole 
econòmica, punt prou 
controvertit socialment  
i jurídicament
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Reflexions sobre l’aplicació del Reial 
Decret 1483/2012, de 29 d’octubre  
en l’acomiadament col·lectiu
ORGANITZADA PER LA SECCIÓ DE DRET LABORAL I AMB EL TÍTOL “REFLEXIONS SOBRE 
L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 1483/2012, DE 29 D’OCTUBRE EN L’ACOMIADAMENT 
COL·LECTIU”, VA TENIR LLOC A LA SEU COL·LEGIAL UNA PONÈNCIA IMPARTIDA PELS 
PROFESSORS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, JORDI GARCIA VIÑA, CATEDRÀTIC DE 
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL, I ADVOCAT, I JUAN LUIS DOMÍNGUEZ PÉREZ, 
PROFESSOR TITULAR D’ECONOMIA FINANCERA, ECONOMISTA I AUDITOR DE COMPTES.

Basc, de 11.12.12 i STSJ de Madrid 
22.06. 2012 i 07.11.12.

• En concret, sobre el contingut i 
requisits de la Memòria explicati-
va de les causes justificatives de 
l’acomiadament col·lectiu, ha tingut 
ocasió de pronunciar-se la Sentèn-
cia de l’Audiència Nacional (SAN) 
de 21.11.12 i la STSJ de Madrid, de 
30.05.12.

• En matèria de concreció de la 
classificació professional dels tre-
balladors afectats i dels criteris 
d’afectació dels mateixos, han de te-
nir present els criteris asseguts a les 
STSJ de Catalunya, de 23.05.12 i de 
Múrcia, de 09.07.12.

En relació al període de consultes i 
la representació dels treballadors, el 
ponent va destacar els següents as-
pectes i l’anàlisi que dels mateixos 
ha fet la jurisprudència:

• L’aplicabilitat de l’article 41.4 de 
l’Estatut dels Treballadors als aco-
miadaments col·lectius ha estat ana-
litzada per la SAN de 19.12.12.

• Sobre els requisits de la repre-
sentació dels treballadors quan 
l’acomiadament col·lectiu afecta tre-
balladors situats en diferents centres 
de treball, s’ha pronunciat la SAN de 
21.11.12.

• Sobre la possibilitat d’una negocia-
ció separada per centres de treball 
s’ha pronunciat la SAN de 25.07.12. 

L’ 
exposició de Jordi 
Garcia Viña es va 
centrar a destacar 
– contrastant-ho 
amb la jurispru-
dència  més re-

cent-, aquells aspectes especialment 
rellevants del Reial Decret com ara: 
documentació preceptiva, període 
de consultes, grup d’empreses, com-
petències i actuació de l’autoritat la-
boral i Inspecció de Treball.

En relació a la documentació a 
acompanyar la comunicació de 
l’obertura del període de consultes 
als representants dels treballadors i 
a l’autoritat laboral:

• Amb caràcter general, sobre la do-
cumentació a aportar per l’empresa 
el ponent va destacar les Sentències 
de la Sala del Social del Tribunal Su-
perior de Justícia (STSJ) del País 

En relació a aquesta qüestió, el 
ponent va ressaltar que, mentre 
l’al·ludida Sentència nega aquesta 
possibilitat, l’apartat 2 de l’art. 6 
del Reial Decret comentat sembla 
admetre-la.

• Tampoc és pacífica la qüestió de 
la possibilitat de negociacions direc-
tes amb els treballadors afectats, 
paral·leles a les dutes a terme amb 
els representants dels mateixos. 
Mentre la SAN de 25.07.12 les consi-
dera en frau de llei, la STSJ de Cata-
lunya de 25.10.12 els admet.

• L’omissió per part de l’empresa de 
la informació als treballadors de la 
possibilitat que la comissió “ad hoc” 
tingui una composició sindical, ha 
estat considerada causa de nul·litat 
de l’acomiadament col·lectiu per la 
SAN de 28.09.12.

• També han estat considerades 
causa de nul·litat, per la SAN de 
26.07.12, les actuacions fraudulen-
tes i les pressions als negociadors 
durant el període de consultes,

• Els criteris sobre la bona fe en 
les negociacions han estat analit-
zats per la SAN de 15.10.12 (manca 
d’alternatives a les extincions), STSJ 
Madrid de 30.05.12 i STSJ País Basc 
de 11.12.12 (posició inamovible de 
l’empresa).

La incidència d’un grup d’empreses 
en l’àmbit dels acomiadaments 
col·lectius, tal com va posar de relleu 

Carlos González Oliver
Col·legiat núm. 12.232
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el ponent, ha estat exhaustivament 
analitzat per les SAN de 26.07.12 i 
28.09.12, i les STSJ de Catalunya, de 
15.10.12 , i de Madrid, de 30.05.12.

El ponent va posar de manifest les 
competències que el Reial Decret 
atorga a l’autoritat laboral, espe-
cialment la importància de l’Informe 
preceptiu de la Inspecció de Treball 
i les facultats d’advertència i reco-
manació a les parts. En relació a 
l’Informe es va fer especial menció 
a la conveniència de tenir present el 
“Criteri Tècnic 1/2013, sobre contin-
gut de l’informe de la Inspecció de 
Treball als expedients de Regulació 
d’Ocupació”. També es va destacar 
la novetat i imprevisible (per im-
precisa i inconcreta) de la possibi-
litat que l’art. 10.2 del RD atorga a 
l’autoritat laboral de fer a petició de 
part, a més de les de mediació, “ac-
tuacions d’assistència”.

En matèria processal, es va comen-
tar àmpliament la incidència del 
Reial decret en els procediments 
per acomiadament col·lectius regu-
lats en l’art. 124 de la Llei Regula-
dora de la Jurisdicció Social (LRJS), 
així en els d’impugnació individual de 
les extincions per la via dels articles 
120 a 123 de la LRJS. En relació al 
procediment previst en el 124 LRJS, 
es van comentar els pronunciaments 
judicials existents al respecte:

• La SAN de 27.07.12 va afirmar que 
en aquest procediment no cal pro-
nunciar-se sobre els acomiadaments 
individuals.

• Sobre la legitimació activa dels sin-
dicats ha tingut ocasió de pronun-
ciar-se la STSJ País Basc de 11.12.12.

• La incidència de la manca de paga-
ment de la indemnització en la quali-
ficació de l’extinció, va ser estudiada 
per la STSJ Castella i Lleó / Burgos, 
de 30.12.12.

• La primera demanda interposa-
da per l’empresa, a l’empara de 
l’apartat 3 de l’art. 124 de la LRJS, 
va ser estimada per STSJ Andalusia 
/ Màlaga de 25.10.12.

• Les STSJ del  País Basc de 
09.10.12 i 4.09.12, i de Catalunya 
de 27.01.12 s’han analitzat supòsits 
d’acomiadaments col · lectius en els 
quals incidien vulneracions del dret 
de vaga ia la llibertat sindical, decla-
rant la seva nul·litat.

Per la seva banda, el professor Juan 
Luis Domínguez va analitzar els re-
quisits de contingut econòmic que 
preveu l’article 51 ET i reiterats 
en el art.1.2 del RD comentat. Es-
pecialment va posar de manifest la 
manca de correspondència entre la 
terminologia econòmica utilitzada per 
aquests preceptes i l’establerta en el 
vigent Pla General Comptable (PGC).

En relació a les “pèrdues actuals” 
com a presumpció que l’empresa 
es troba en una “situació econòmi-
ca negativa”, el ponent ha conside-
rat que la partida comptable que 
més fidelment pot reflectir aquesta 
situació pot ser el saldo del compte 
129 del PGC “Resultat de l’exercici 
“, però va destacar la possibilitat de 
distorsions en el cas d’existència de 
comptes intermedis en els supòsits 
d’empreses d’un grup que presenten 
comptes consolidats. També va expo-
sar la complexitat que suposa que el 
PGC prevegi diferents nivells de re-
sultats (d’Explotació, Financer, abans 
d’Impostos, de l’Exercici procedent 
d’Operacions Continuades, etc.).

Major problemàtica presenta el 
concepte “Pèrdues Previstes”. Per 

al ponent, el legislador de l’ar t. 
51 ET eleva a la categoria de fet 
el que no és sinó una mera esti-
mació, una previsió de resultats 
totalment subjectiva. Per tant, 
l’advocat se li planteja el proble-
ma de com acreditar, com provar 
un resultat previst, és a dir, una 
magnitud merament hipotètica 
o, el que és el mateix, una “pro-
jecció de futur”, segons paraules 
de l’Exposició de Motius del RDL 
3/2012 que va configurar l’actual 
redacció de l’art. 51 ET.

Tampoc existeix en l’actual PGC el 
concepte “ingressos ordinaris”. Es 
preguntava el ponent si aquest con-
ceptes és assimilable al de “ingres-
sos d’explotació” que sí que estableix 
el PGC. I si és així, es qüestionava de 
nou el ponent, ¿què passa amb els 
ingressos financers? I els ingressos 
excepcionals? ¿Han de ser exclosos 
aquests últims, ja que segons el PGC 
estan inclosos en els d’explotació?

En relació a les “vendes” els dubtes 
són majors, si cal. Si bé en el PGC 
es conté en el Grup 7 les “Vendes i 
Ingressos”, els comptes comptables 
d’aquest grup contemplen diferents 
“classes” de vendes: les de merca-
deries, les de productes acabats, 
productes semi acabats, etc. ¿A qui-
nes d’elles es refereixen l’art. 51 ET i 
l’art.1.2 del RD 1483/2012?

La conclusió de la ponència no pot 
deixar de ser que als jutjats i tribu-
nals de l’ordre social els espera 
una laboriosa tasca d’interpre-
tació i aplicació del Reial Decret 
1483/2012. Però no menys àrdua i 
complicada serà la nostra tasca, la 
dels advocats que desenvolupem 
la nostra professió en l’àmbit del 
dret laboral, que haurem assesso-
rar i defensar als nostres clients a 
la vista d’una norma que -com es 
va posar de manifest en la ponèn-
cia- conté nombroses imprecisi-
ons terminològiques i conceptes 
econòmico-comptables que, si ja 
són de difícil comprensió per als 
experts en aquestes matèries, po-
den resultar indesxifrables per als 
advocats, com és el cas del que 
subscriu.

Els advocats d'àmbit 
laboral haurem 
d'assessorar i defensar 
als nostres clients a 
la vista d'una norma 
que conté nombroses 
imprecisions 
econòmiques
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La responsabilitat de les agències de 
viatges en la venda de bitllets aeris: 
mediació o representació? 

L
a Llei 13/2002, de 21 
de juny, de turisme 
de Catalunya def i-
neix en el seu article 
54.1 l’agent de viatges 
com: “la persona física 

o jurídica, que sota qualsevol forma 
empresarial, pot comercialitzar i or-
ganitzar viatges combinats i que té 
reservades en exclusiva aquestes ac-
tivitats. Els agents de viatges poden 
dur a terme qualsevol activitat d’as-
sessorament, mediació i organitza-
ció en matèria de serveis turístics”.

Què entenem per viatge combinat? 
La Directiva Europea 1990/314/CE, 
de 13 de juny, en el seu article 2.1, 
ho resumeix com: “la combinació 

EN UNA CONFERÈNCIA ORGANITZADA PER LA COMISSIÓ DE DRET AERONÀUTIC, 
IMPARTIDA PEL MAGISTRAT DEL JUTJAT MERCANTIL NÚM. 4 DE BARCELONA, LUIS 
RODRÍGUEZ VEGA, ES VA ANALITZAR LA RESPONSABILITAT DE LES AGÈNCIES DE VIATGE 
EN LA VENDA DE BITLLETS AERIS, AIXÍ COM LA SEVA INCIDÈNCIA EN EL CAS DE VIATGES 
COMBINATS. PER JORDI FILLAT, COL·LEGIAT 10.504, PRESIDENT DE LA SECCIÓ DE DRET AERONÀUTIC.

prèvia d’almenys, dos dels següents 
elements, venuda o oferta a la venda 
d’acord amb un preu global, quan la 
prestació sobrepassi les vint-i-qua-
tre hores o inclogui una nit d’estada: 
transport, allotjament, altres serveis 
turístics no accessoris del transport 
o de l’allotjament i que constituei-
xin una part significativa del viatge 
combinat“. De la mateixa manera, el 
defineix la llei catalana.

Hem de, per tant, tenir en compte, 
que ens trobem en la majoria dels 
supòsits, en casos on els deman-
dants tenen la condició de consumi-
dor, per la qual cosa esdevé aplica-
ble el Reial Decret Legislatiu 1/2007, 
de 16 de novembre, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei general per a la 
defensa dels Consumidors i Usuaris 
(TRLDCU). A partir de l’article 150 
i següents, vénen regulats els drets 
dels consumidors al nostre país, i 
d’una simple lectura del text, ens 
adonem de la protecció que reben 
els consumidors, en una relació con-
siderada desigual, davant la qual els 
prestadors de serveis, seran respon-
sables gairebé de manera objectiva.
En el cas dels viatges combinats, qui 
té la responsabilitat? A qui he de re-
clamar? L’article 159 TRLDCU és clar, 
si es cancel·la el viatge, el consumi-
dor té dret al reintegrament a qui ho 
va pagar (al que l’hi va vendre, que 
normalment serà el detallista). La re-
lació entre detallista i organitzador 
la trobem en l’article 162. La regla 
general és que: “La responsabilitat 
davant del consumidor serà solidària 
de tots els empresaris, siguin orga-
nitzadors o detallistes”. Existint entre 
ells el dret de repetició, però el con-
sumidor podria reclamar a qualsevol 
dels intervinents, el que suposa una 
gran garantia per a ell.

El problema és que la Directiva 
1990/314/CEE no va establir si la 
responsabilitat entre els majoristes i 
minoristes, relativa als viatges com-
binats, havia de ser mancomunada o 
solidària (així es dedueix de l’article 5 
de la Directiva europea), sinó que va 
deixar llibertat als estats membres de 
la UE a l’hora d’efectuar la transposi-
ció. No hi ha una única interpretació 
de l’article, no existeix unificació en el 
sistema europeu i s’han donat diver-
ses solucions en els diferents països 
de la UE, de vegades mancomunitat 
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en funció de la contribució del fet da-
nyós i altres vegades solidaritat.

La regla majoritàriament aplicada 
per la jurisprudència espanyola és 
la de la responsabilitat solidària dels 
que intervenen en els viatges com-
binats. L’article 162 del TRLDCU es-
tableix clarament la responsabilitat 
solidària davant del viatger, eliminant 
qualsevol tipus de dubte. Hi ha un 
mandat entre majorista i minorista 
o agència. Es parla que, en alguns 
casos, es produeix una representa-
ció indirecta (quan algú actua per 
compte d’un altre sense dir el nom 
del comitent, i els efectes del con-
tracte es produeixen entre un tercer 
i el comissionista). La finalitat bà-
sica de la solidaritat és la protec-
ció del consumidor i la solidaritat 
no impedeix que les responsables 
condemnades puguin exercir les 
corresponents accions de retorn 
contra qui hagi causat veritable-
ment el dany o part del mateix . 
Referma l’exposat, la Sentència del 
Tribunal Suprem, Sala 1a de 20 de 
gener de 2010, de la que en va ser 
ponent Encarna Roca Trias, que re-
sol que la responsabilitat del majo-
rista o organitzador és solidària amb 
la minorista o agent de viatges.

El que s’ha exposat ens serveix i és 
extrapolable a la venda de bitllets 
aeris. De l’anàlisi que realitza l’agèn-
cia de viatges en cada cas concret. 
Ens trobem davant d’un contracte de 
gestió d’interessos aliens o en una 
relació representativa?

De ser el primer cas hem de distingir 
si ens trobem davant d’un contracte de 
comissió mercantil (mandat que tingui 
per objecte un acte de comerç, pel qual 
es realitza alguna cosa per compte 
d’una altra persona), agència (regulat en 
la Llei 12/1992 , de 27 de maig pel qual 
una persona natural o jurídica s’obliga 
davant una altra de manera continuada 
o estable a canvi d’una remuneració, 
on els interessos són sempre aliens i 
s’actua per compte d’un altre, en nom 
propi o aliè però sense assumir el risc 
i ventura de les operacions) o mediació 
(persona no intervé en el contracte però 
s’aproxima a dos subjectes perquè con-
tractin directament).

Cal també la relació representativa, 
on es pot representar algú per poder 
vincular davant un tercer. Els efectes 
del contracte es produeixen entre el 
tercer i el mandant. Com origen de la 
relació representativa ha d’haver un 
previ apoderament (un negoci jurí-
dic unilateral, receptici, independent 
i abstracte).

Aquesta representació pot ser direc-
ta (art. 1727 del CC), on els efectes 
del contracte s’han produït entre el 
mandant i el tercer amb qui ha con-
tractat el mandatari, o bé indirecta 
(art. 1717 CC), quan un actua sense 
poder, en nom propi però en inte-
rès aliè. Els efectes del contracte es 
produeixen entre el tercer i el man-
datari, llevat que es tracti de coses 
pròpies del mandant.

No obstant això, no hem d’obli-
dar que ens trobem en un tema 
de consumidors . L’article 60 del 
TRLDCU, estableix que l’empresari 
és responsable dels danys que pu-
guin produir-se al consumidor per 
falta d’informació. Aquesta obliga-
ció d’informació és essencial per a 
qualsevol agència, respecte la qual, 
és indiscutible que es tracta d’una 
intermediària davant el consumidor. 
L’article 231.1 de la Llei 22/2012, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya, defineix intermediari com 
“qualsevol empresari que per comp-
te d’altri i a canvi d’una remuneració, 
de caràcter pecuniari o en forma de 
qualsevol altre avantatge econòmic 

convinguda, es dedica habitualment 
a qualsevol de les següents activi-
tats: a) Presentar o oferir la possi-
bilitat d’adquirir béns o serveis a les 
persones consumidores (...); c) For-
malitzar el contracte amb les perso-
nes consumidores (...)”.

No hi ha dubte que aquestes dues 
funcions, serien les habituals, d’una 
agència que, entre altres, comerci-
alitza bitllets aeris. A més de l’obli-
gació d’informació o assessorament, 
l’agència intermediària és responsa-
ble solidària de tot el que serveixi 
a l’activitat d’intermediació (‘article 
231.5 de la llei esmentada).

La valoració del que s’ha exposat és 
que tot i existir conflicte en la pràcti-
ca, no hi ha molta diferència subs-
tancial entre la responsabilitat en 
cas de viatges combinats i quan 
es tracta exclusivament de viatges 
de transport aeri, sobretot tenint en 
compte que la llei catalana estableix 
de manera expressa la responsabili-
tat solidària de l’agència intermedià-
ria. Sembla que caldria decantar-se 
entre la responsabilitat solidària de 
l’agència de viatges i la transportista, 
sense que calgui tractar de manera 
diferent si ens trobem davant d’un 
viatge combinat o si l’agència fa de 
mera intermediària per a la compra 
d’uns bitllets (entre altres Sentència 
Audiència Provincial de Barcelona, 
secció, 15a, de data 26/01/11 i Sen-
tència Audiència Provincial de Barce-
lona, sec.11 ª, de data 12/05/2009).

De tot això, sembla lògic que s’es-
tableixi la responsabilitat solidària. 
El conferenciant va exposar d’una 
manera molt didàctica i concisa, 
la seva premissa que no hi ha res 
més jurídic que la pràctica i que la 
vida. Oi que si venc un televisor a 
la meva botiga encara que no tingui 
culpa hauré de respondre i en seré 
responsable? Quan ens trobem en 
relacions, en què una de les parts 
és un consumidor, es busca qui pot 
respondre del seu perjudici. El legis-
lador dóna la possibilitat, a través de 
normes de protecció al consumidor 
perquè pugui reclamar a qui ha in-
tervingut en el negoci, per això esta-
bleix la responsabilitat solidària.

L’article 159 TRLDCU  
és clar. Si es cancel·la  
el viatge, el consumidor 
té dret al reintegrament 
a qui ho va pagar
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La protecció i responsabilitat del menor 
com a usuari de les noves tecnologies 
ES VA CELEBRAR UNA JORNADA ORGANITZADA CONJUNTAMENT PER DIVERSES 
SECCIONS DE L’ICAB (DRET CIVIL, DRETS DE LA INFÀNCIA I DE L’ADOLESCÈNCIA, 
DRET PENAL I DRET DE LES TIC) SOBRE UN TEMA DE GRAN REPERCUSSIÓ SOCIAL 
I AMB IMPORTANTS LLACUNES LEGALS JA QUE ÉS UNA PROBLEMÀTICA QUE HA 
SORGIT AMB L’IMPARABLE DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES: LA 
PROTECCIÓ I RESPONSABILITAT DEL MENOR COM A HABITUAL USUARI D’AQUESTES. LA 
COORDINADORA DE LA JORNADA FA EL RESUM DE LES PRINCIPALS APORTACIONS

I
nternet i en general les 
T IC (tecno log ies  de la 
informació i de la comu-
nicació) són una eina ex-
traordinària i han suposat 
una revolució en la nos-

tra forma de treballar, comuni-
car-nos i organitzar-nos. Tot i els 
seus evidents benef icis, també 
comporten riscos, especialment 
pels col·lectius més vulnerables 
com poden ser els infants i ado-
lescents. La facilitat per accedir a 
continguts inapropiats per la seva 
edat (material pornogràfic o vio-
lent), la possibilitat de contactar 
amb desconeguts i la dificultat de 
control per part dels pares dona-
da la proliferació de suports tec-
nològics (smartphones, tablets…) 
són els principals perills. El dret i 

la societat han d’establir normes i 
estratègies efectives de protecció i 
de seguretat per fer front a aquest 
nou problema.
 
Xavier Campà, President de la 
Secció de Drets de la Infància i de 
l’Adolescència, va citar diversos 
articles de la Convenció de Dret 
dels infants de la ONU de 20 de 
novembre de 1989 que establei-
xen el dret del nen a l’accés a la 
informació i el dret a la llibertat 
d’expressió. També va analitzar la 
Llei catalana 14/2010, del 27 de 
maig, de Drets i oportunitats de la 
infància i adolescència, així com la 
modulació del concepte de capa-
citat del menor introduït al Llibre 
II del Codi Civil de Catalunya on 
s’estableix que el menor té capaci-

Chantal Moll de Alba Lacuve 
Col·legiada núm. 21.501
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tat natural per fer actes propis de 
la seva edat. Caldria plantejar-se si 
aquesta capacitat també compor-
ta responsabilitat. 

Rodolfo Tessone, President de la 
Secció de Dret de les TIC, va posar 
de relleu que no hi ha actualment 
un pla estructural de regulació del 
tema tecnològic i que aquest seria 
necessari. Va informar sobre els 
nous projectes estatals de reforma 
en matèria de protecció de dades 
i de regulació de les cookies. Do-
nada l’existència de potents lobbys 
de fabricants, és imprescindible 
crear també un lobby de juristes 
per fer un diagnòstic, pronòstic 
i  tractament del  problema. En 
aquest sentit va fer una crida per 
integrar-se en el grup de recerca 
creat a la Secció de les TIC. 

Andreu Van den Eynde, vocal de la 
Secció de Dret Penal, va definir el 
delicte informàtic com aquell que 
es fa contra, a través o amb l’ajuda 
d’un equip o sistema. Va fer refe-
rència al Conveni de Budapest de 
2001 sobre cibercriminalitat, trac-
tat internacional que intenta fer 
front als delictes informàtics i als 
delictes a Internet mitjançant l’har-
monització de les lleis nacionals, la 
millora de les tècniques de recerca 
i l’augment de la cooperació entre 
nacions. Entre el delictes que s’hi 
regulen hi ha els relacionats amb 
la pornografia infantil.  Jordi Fer-
rer, vocal de la Secció de Dret de 
les TIC, va analitzar els diferents 
tipus de ciberassetjament (ciber-
bullying) així com la regulació ac-
tual del child grooming a l’art. 183 
bis del Codi Penal. Aquest article 
va ser introduït per la LO 5/2010, 
de reforma del Codi Penal, per 
castigar penalment a qui, a través 
d'Internet, telèfon o qualsevol TIC 
contacti amb un menor de 13 anys 
i es proposi concertar una trobada 
amb la finalitat de cometre abu-
sos o agressions sexuals (art. 178 
a 183 CP) o els delictes de l’art. 
189 CP (prostitució i corrupció de 
menors). Es preveuen també pe-
nes agreujades quan l’atansament 
al menor s’aconsegueix mitjançant 
coacció, intimidació o engany.  

Montserrat Tur,  membre de la 
Secció de Drets de la Infància i 
de l’Adolescència, va fer un repàs 
del II Pla Estratègic Nacional de la 
Infància i de l’Adolescència 2013-
2016 (PNIA) aprovat pel Consell 
de Ministres el 5 d’abril de 2013, 
especialment el seu objectiu 3 
que pretén impulsar els drets i 
protecció de la infància en relació 
als mitjans de comunicació i a les 
tecnologies de la informació.  Per 
assolir aquest objectiu, en el PNIA 
s’inclouen les següents mesures:
 
• la formació de famílies i nens en 
la correcta utilització d’Internet; 

• promoure la prevenció de l’abús 
o l’explotació sexual de nens i ado-
lescents a través de la xarxa;
 
• proporcionar formació als nens 
i adolescents sobre les activitats 
i els comportaments que poden 
constituir delicte (ciberassetja-
ment, grooming, pirateria...) 

• promoure estudis per saber l’opi-
nió dels nens sobre les oportunitats 
i riscos percebuts en relació amb els 
mitjans de comunicació, les noves 
tecnologies i les xarxes socials; so-
bre la percepció de la vigilància dels 
pares i la mena de conflictes deri-
vats de l’ús excessiu o inadequat. 

• col·laborar en la millora dels nivells 
de seguretat de xarxa a través de la 
difusió i promoció de sistemes de 
filtració que es poden instal·lar des 
dels propis servidors.
 
• promoure l’autoregulació de la 
indústria i les línies de reclamació, 
per les organitzacions i entitats 
rellevants. 

• promoció de trobades entre els 
professionals dels mitjans de co-
municació i experts en infància i 
adolescència a través de seminaris 
i grups de treball, per a l’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques, 

• desenvolupar un pla d’accions 
de sensibilització i formació sobre 
l’ús de les TIC a l’escola. 

• promoure la transmissió d’una 
imatge positiva de l’ús de les TIC 
en nens, adolescents i les seves 
famí lies a través de la formació 
i la promoció dels codis d’ètics 
professionals.

José Arenas, Agent de l’Àrea Tèc-
nica de Proximitat i Seguretat ciu-
tadana del Cos de Mossos d’Es-
quadra va explicar el Programa 
d’Operació Específica (POE) que 
fan als centres educatius sobre 
“Internet segura”. Va remarcar que 
les TIC es desenvolupen a un ritme 
vertiginós de manera que les ne-
cessitats evolucionen i cal canvi-
ar les estratègies de prevenció. Al 
seu parer, no es pot “posar portes 
al camp” i prohibir-ho tot. La solu-
ció als riscos de les TIC passa per 
reforçar la responsabilitat del me-
nor, la seva formació des de ben 
petits i la seva autonomia. Es van 
projectar dos vídeos força impac-
tants (“Dónde está Pablo” y “Think 
U know”) que es poden veure al 
Youtube i que us recomanem visi-
tar. Aquests dos vídeos provenen 
de les webs www.protegeles.com 
y de www.thinkyouknow.co.uk. Fi-
nalment ens va donar una adreça 
electrònica de la Generalitat molt 
útil on podem escriure per tot ti-
pus de dubte, suggeriment o quei-
xa relacionats amb internet: inter-
netsegura@gencat.cat.

El II Pla Estratègic 
Nacional de la Infància i 
de l’Adolescència 2013-
2016 preveu, entre altres 
mesures, la formació 
de famílies i nens en 
la correcta utilització 
d’Internet  i col·laborar 
en la millora dels nivells 
de seguretat de xarxa 
a través de la difusió i 
promoció de sistemes 
de filtració que es poden 
instal·lar des dels propis 
servidors 
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OPINIÓ 
INTERESSOS COMUNS

Responsabilitat social 
empresarial

E
s pot af irmar que 
l’empresa assumeix 
la seva responsabi-
litat social no úni-
cament quan actua 
correctament com 

a entitat empresarial sinó, a més, 
quan intervé activament en el de-
senvolupament de la seva comu-
nitat, liderant la cultura, donant 
supor t a l ’educació o afavorint 
polítiques de benestar social. Cal 

ELS GRANS EMPRESARIS AFIRMEN QUE SER SOCIALMENT RESPONSABLE ÉS UN BON 
NEGOCI I, SIMULTÀNIAMENT, EL BON NEGOCI ÉS SER SOCIALMENT RESPONSABLE. EN 
AQUEST SENTIT, LA RESPONSABILITAT SOCIAL ES MANIFESTA, A LA PRÀCTICA, QUAN 
L’EMPRESA RECOLZA LES INICIATIVES DELS JOVES EMPRESARIS; QUAN COL·LABORA EN EL 
DESENVOLUPAMENT I FOMENT D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES; QUAN PROMOU LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL O LA RECERCA CIENTÍFICA; QUAN S’ESFORÇA PER PRESERVAR EL MEDI 
AMBIENT O MILLORAR EL NIVELL DE VIDA DE LES PERSONES; I UN LLARG ETCÈTERA. 

tenir en compte, però, que no n’hi 
ha prou amb semblar responsable 
sinó que, a més, cal ser-ho. Úni-
cament quan hi ha un equilibri en-
tre els interessos públics i els de 
l’empresa, aquesta es considera 
socialment responsable i adqui-
reix la confiança i la credibilitat 
del públic.

Com planteja, doncs, la responsa-
bilitat social l’empresa del segle 
XXI?. Almenys, tres visions convi-
uen en el context actual:

• Visió quid pro quo: només està 
justificada si s’obté, a canvi, un be-
nefici econòmic.

• Visió responsable: l’empresa es 
preocupa de les conseqüències 
que tenen les seves activitats da-
vant altres grups aliens a l’organit-
zació (p. ex. atenent les qüestions 
mediambientals), una actitud de 
responsabilitat pública de l’empre-
sa amb els seus públics.

· Visió altruista: l’empresa s’inte-
ressa per la resolució de proble-
mes socials no necessàriament 
connectats amb el seu negoci, en 
una actitud clarament filantròpica. 
Qualsevol de les tres postures és 
òptima si s’exerceix en el context 
d’una filosofia empresarial respon-
sable i ben programada. És proba-
ble, a més, que alguns empresaris 
comparteixin les tres visions i ac-
tuïn en conseqüència.

Manel Palencia-Lefler i Ors
Professor Titular
Universitat Pompeu Fabra

�
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Estratègies per fer efectiva 
la responsabilitat social
Les tècniques que tenen a l’abast 
els empresaris per ser socialment 
responsables van des de la dona-
ció i el mecenatge, la fundació-
empresa, els premis, les ajudes i 
les beques, la contractació social, 
el patrocini, fins al màrqueting re-
lacionat amb una causa. L’extensió 
d’aquest article no permet desen-
volupar-ne cada una d’elles. Així 
però, la fundació representa una 
eina jurídica rellevant –persona 
jurídica paral·lela a l’empresa i cre-
ada per respondre a fins d’interès 
general– que permet a l’empresa 
realitzar actuacions de mecenat-
ge, sobre temes no necessària-
ment vinculats amb els productes, 
serveis o interessos de la mateixa 
empresa. La fundació es presenta, 
doncs, com una activitat en favor 
del públic, allunyada de qualsevol 
implicació amb les activitats que 
habitualment desenvolupa l’em-
presa fundadora. Com a conse-
qüència, la fundació contribueix a 
augmentar la credibilitat de l’orga-
nització i també a crear una imat-
ge pública més acceptable. Tot i 
així, les fundacions-empresa són 
rebudes amb gran recel per la se-
va tradició d’estar, massa sovint, 
al servei de l’enginyeria financera 
i l’evasió d’impostos.

També es desenvolupen estratègi-
es que assumeixen la responsabi-
litat social de l’empresa sobre te-
mes vinculats amb els productes 
o serveis propis, que incideixen 
d’una manera evident en el camp 
del màrqueting. És l ’anomenat 
Màrqueting Social Corporatiu, una 
f ilosofia empresarial apareguda 
als EUA fa més de 40 anys i que 
ha tingut una certa influència en 
els cercles empresarials europeus 
des de principis de 1990. El seu 
objectiu és dirigir un missatge co-
mercial a uns consumidors con-
crets, posant l’accent en què el 
producte és un bon producte, no 
exclusivament per la seva qualitat 
intrínseca sinó també perquè és 
un producte que es preocupa pel 
seu entorn humà, social o ambi-
ental, que li dóna un valor afegit. 

La forma de demostrar la seva 
preocupació per aquesta causa és 
aportar un percentatge del preu 
de venda a una entitat no lucrativa 
que treballa directament sobre la 
causa humanitària, social o eco-
lògica. No obstant això, aquesta 
tècnica no compta encara amb la 
confiança mútua necessària entre 
les entitats no lucratives i les em-
preses. El més important, a més, 
és aconseguir que el consumidor 
no rebutgi el producte “socialment 
responsable” com quelcom opor-
tunista –la imatge de l’organitza-
ció podria restar molt minvada per 
aquesta “aventura comercial”–.

D’altra banda, la tècnica publicità-
ria del “patrocini” està sent la més 
utilitzada per les grans empreses 
–per la vistositat i la immediatesa– 
però no és aconsellable per empre-
ses petites, que no han de lluitar 
en el gran espai de les marques. 
Les peti tes empreses guanyen 
més credibilitat quan s’apropen a 
la ciutadania a través de premis a 
l’excel·lència, ajudes o beques a 
diferents col·lectius. I encara mi-

lloren més la seva imatge pública 
quan “contracten” a persones amb 
risc d’exclusió social, física o psí-
quica. És el nivell més compromès 
de Responsabilitat Social.  

Finalment, destacar les estratègies 
de Responsabilitat Social que per-
meten la participació directa dels 
empleats o directius de l’empresa 
fent-los protagonistes de l’acció 
(oferint a la causa el seu temps 
personal, el seu coneixement, els 
seus recursos). Les empreses que 
aconsegueixen arrelar la Respon-
sabilitat Social en el seu interior ja 
mai tornaran a donar l’esquena a 
la societat. 

Tots els professionals estan cridats 
a ser socialment responsables

Organitzacions empresarials com 
despatxos d’advocats, consultories 
especialitzades o gabinets profes-
sionals han iniciat també el camí 
estratègic de la Responsabilitat 
Social, posant l’accent en accions 
com ara: en oferir un tractament 
just i de qualitat als seus clients; 
en afavorir que els seus serveis ar-
ribin a poblacions desfavorides; o 
patrocinar polítiques educatives o 
culturals a través de convenis de 
col·laboració estables. En defini-
tiva, integrant-se en la comunitat, 
mostrant una cara amable i pro-
pera a la ciutadania. Sense dubte, 
l’advocat, l’assessor o el consultor 
té la doble funció de promoure la 
Responsabilitat Social en els seus 
clients i la de practicar-la en el seu 
propi despatx.

Sens dubte, en els propers anys 
assistirem a la progressiva assimi-
lació del concepte de “Responsabi-
litat Social” per part de la majoria 
d’empreses d’arreu. Anirà prenent 
cos gradualment en el si dels dife-
rents consells d’administració, en 
les petites i mitjanes empreses, i 
àdhuc entre els treballadors autò-
noms i els despatxos professionals. 
Aquelles organitzacions que donin 
suport a causes d’interès social o 
cultural seran més apreciades pels 
seus clients, convertint-los en els 
seus més fidels seguidors.

Les petites empreses 
guanyen més credibilitat 
quan s’apropen a la 
ciutadania a través de 
premis a l’excel·lència, 
ajudes o beques a 
diferents col·lectius. I 
encara milloren més 
la seva imatge pública 
quan “contracten” a 
persones amb risc 
d’exclusió social, física 
o psíquica. És el nivell 
més compromès de 
Responsabilitat Social
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Món Jurídic ha entrevistat Rafael Ribó, Síndic de Greuges des del 2004 per conèixer amb més profunditat les 
tasques i funcions que realitza aquesta institució i també perquè ens doni a conèixer el seu posicionament 
sobre algunes qüestions d’actualitat 

es de que va ser nomenat Sín-
dic, l’any 2004 fins ara, quins 
han estat els àmbits en què hi 
hagut més queixes per part 
dels ciutadans?
Les principals queixen que re-
bem i que són constants en el 

temps són les relacionades amb el procediment 
administratiu, o dit d’una altra manera, la buro-
cràcia. Les queixes venen motivades perquè els 
ciutadans no saben a quina entitat poden fer un 
tràmit en concret, o bé perquè una corporació no 
els ha donat resposta. Els greuges els rebem de to-
tes les administracions de manera transversal. Des 
de l’any 2006, amb el nou Estatut d’Autonomia, el 
Síndic de Greuges pot assumir les queixes deriva-
des del consum a empreses privades que presten 
serveis d’interès general, ja sigui en matèria de te-
lefonia, en matèria de transport, etc. 

 En quina mesura han augmentat les queixes amb 
motiu de la crisi? En quins àmbits: habitatge, 
educació, sanitat, preferents?  
Arran de la crisi econòmica, han augmentat les 
queixes relacionades amb els serveis socials bàsics 
i el dret a rebre unes prestacions.   
Sobre el tema de l’habitatge, i en relació als 
desnonaments i la dació en pagament, hem 
realitzat uns grups de treball específics amb el 
govern català i d’altres entitats socials, entre elles, 
el Col·legi d’Advocats de Barcelona. Fruit d’aquell 
treball van sorgir una sèrie de recomanacions com 
són la necessitat de legislar sobre l’endeutament 
familiar, la necessitat de disposar d’una llei sobre la 
segona oportunitat; i creació d’un parc d’habitatge 
públic de lloguer per tal que les famílies desnonades 
o sense recursos tinguin un sostre.

Hi ha alguna àrea que actualment sigui d’actuació 
prioritària?        
Sobre la renda mínima d’inserció. Tot i la voluntat 
positiva per part del govern català de combatre el 
frau, es va crear una situació d’alarma, en ple mes 
d’agost, que va propiciar l’actuació immediata 
del Síndic. Encara ara estem rebent i gestionat 
queixes relacionades amb aquest tema concret.

L’Advocacia Catalana va lliurar-li més de 11.000 
firmes al Síndic de Greuges contra la Llei de 

D

“Les taxes judicials estan obstaculitzant 
el dret a l’administració de justícia”
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...RAFAEL RIBÓ 

Taxes Judicials el 31 de gener d’enguany, que va 
fer arribar amb un informe al Ministre Gallardón. 
Creu que són suficients les modificacions 
introduïdes al text legal?
No. El principi que regeix la justícia és que sigui 
accesible per part de la ciutadania i considero 
que amb l’establiment de les taxes judicials 
s’està obstaculitzant el dret a l’administració de 
justícia. Potser hauria estat bo que la Defensora 
del Pueblo hagués recorregut les taxes judicials 
al Tribunal Constitucional. El gruix de les mesures 
que es poden considerar que frenen l’accés 
per part de la ciutadania als tribunals continua 
existint malgrat les recomancions que va fer 
Soledad Becerril, i malgrat els canvis que va 
acabar incorporant el Ministre de Justícia, Alberto 
Ruiz-Gallardón.

El 12 de juny, l’ICAB va lliurar-li més de 1.200 
signatures contra les retallades del Torn d’Ofici. 
Quines són les actuacions que es duran a terme? 
Atès que vam fer la reunió amb els diputats 
responsables del Torn d’Ofici el passat 12 de juny, 
primer de tot, hem de fer un estudi i anàlisi de la 
situació. Per tant, elaborem un informe que farem 
arribar a la conselleria de Justícia, i posteriorment 
a la presidència de les corts generals i a tots els 
grups parlamentaris de les Corts.

El que sí puc afirmar d’entrada, és que els 
advocats del Torn d’Ofici garanteixen la tutela 
judicial efectiva; i que els advocats que presten 
aquest servei han d’estar suficientment retribuïts 
tenint en compte l’equilibri entre el servei i el cost.

Quina és la prioritat que es va fixar 
en prendre possessió del seu càrrec?
La de promoure i facilitar l’accés al Síndic de 
Greuges. Hem facilitat els mecanismes per 
tal que els ciutadans ens puguin fer arribar 
els greuges a través del correu electrònic, per 
telèfon, de forma presencial i on-line. Hem 
potenciat la proximitat i la transparència.

Quins reptes o projectes li agradaria concloure 
abans no acabi el seu mandat? 
Al 2004, les meves directrius, eren escurçar 
els temps de resposta des de que entra una 
petició per part del ciutadà fins que se li 
dóna resposta; facilitar més vies d’accés i de 
comunicació vers el Síndic. S’havia de posar 
l’accent en el fet que les persones tenen uns 
drets i s’ha de donar una resposta ràpida i 
efectiva.

En el segon mandat, l’hem centrat en tres 
àmbits. El primer, fer del Síndic una institució 
d’excel·lència. Allò que volem és la millora 
constant dels serveis que oferim. 

El segon punt és augmentar la col·laboració de la 
institució amb l’Administració. El tercer objectiu 
és construir una xarxa dels drets i serveis que 
defensen les diferents institucions a Catalunya. 
Estem identificant les entitats que ofereixen un 
seguit de serveis orientats a defendre els drets 
dels ciutadans amb la finalitat que els ciutadans 
coneguin quines entitats treballen en la defensa 
dels seus drets i puguin adreçar-s’hi. 

Quina és la col·laboració entre el Síndic 
i el defensor del Pueblo? 
Una cosa és la relació personal entre les persones 
que ostentem aquests càrrecs, que és una 
relació personal positiva, i una altra de diferent 
l’actuació a nivell institucional. Malauradament, 
la col·laboració que hauria d’existir sobre la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants, no existeix. 

Fa unes setmanes, el govern central es va pro-
nunciar sobre la necessitat de suprimir institucions 
autonòmiques que es considera que dupliquen les 
competències amb altres institucions, entre elles 
el Síndic de Greuges. Que opina? 
Aquesta proposta es troba en un informe que, 
pel que fa a la part dels defensors autonòmics, 
està basat en dades errònies i manipulades.

La democràcia exigeix la figura de l’ombudsman 
o institucions de control on hi hagi Parlament 
o executiu, i així està recollit en els tractats 
internacionals, al bloc de constitucionalitat i 
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. És una 
paradoxa que el Govern proposi reformes que van 
en contra de l’ordenament constitucional i en el 
sentit més profund de l’Estat de les autonomies.

Un autèntic estalvi i racionalització implica, 
com ja s’ha fet al Síndic de Greuges, reduir els 
pressupostos (34% en els tres darrers exercicis). 
La duplicitat es troba en l’anacronisme que el 
Defensor del Poble pugui investigar tots els 
racons de l’Estat autonòmic, cosa que no passa 
en cap altra democràcia madura.
 

RAFAEL RIBÓ   Llicenciat en Ciències Econòmiques 
i en Dret per la Universitat de Barcelona. Doctor en 
Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials per la 
mateixa universitat. Màster en ciència política per la 
New School for Social Research de Nova York. Inicia 
la seva activitat política el 1963. Ha estat Secretari 
general del PSUC el 1986, diputat al Parlament 
de Catalunya (1980-2001), diputat al Congrés de 
Diputats (1993-1995) i president d’Iniciativa per 
Catalunya (1987-2000). Escollit Síndic de greuges 
de Catalunya per a dos mandats successius els anys 
2004 i 2010.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

Qüestions de deontologia professional: 
deontologia i honoraris professionals 
EN AQUEST NÚMERO ENS OCUPEM DELS HONORARIS PROFESSIONALS, 
CONTRAPRESTACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS PER L’ADVOCAT, I DE LES NORMES QUE LA 
REGULEN SOBRE LA BASE DEL PRINCIPI DE LLIBERTAT EN LA FIXACIÓ DELS HONORARIS.  
EQUIP JURÍDIC. COMISSIÓ DEONTOLOGIA PROFESSIONAL ICAB.

E
n relació als hono-
raris professionals, 
als que tenen dret 
els advocats i  les 
societats professio-
nals, com a contra-

prestació a la prestació dels seus 
serveis, així com al reintegrament 
de les despeses que es generin, 
haurem de partir del principi bàsic 
de la llibertat en la fixació dels 
honoraris. Aquest principi signi-
ficarà, d’una banda, un avantatge 
evident sobre les activitats profes-
sionals aranzelàries, atès que pos-
sibilita l’adequació dels honoraris 
a la tasca desenvolupada, al temps 
a esmerçar, a l 'especiali tzació, 
etc., i, de l'altra, la necessitat que 
la determinació dels honoraris si-

gui fruit d’un pacte entre advocat 
i client, a fi que es pugui conèixer 
la seva quantia de forma prèvia i 
concreta, que faciliti la seva inter-
pretació i abast, i que comporti, 
en funció de la llibertat de pactes 
i les obligacions que suposen per 
a les parts, la limitació de la re-
gulació deontològica als aspectes 
estrictament formals, no de fons.

La actual Normativa de l’Advocacia 
Catalana (NAC) regula aquesta 
matèria el seu Capítol VIII entre 
els articles 38è - 45è, introduint 
alguna obligació més en la tipifi-
cació de les faltes professionals 
greus o lleus (articles 66è i 67è) 
del Capítol XII, i sense oblidar les 
obligacions contingudes a l’article 

20è, que regula el dret d’informació 
del client, en què respecte dels ho-
noraris, costos, despeses, costes, 
disposant, sic “El client té dret a 
ser informat per l’advocat (...) c) el 
cost previsible de la seva actuació, 
incloent honoraris i despeses” (...).

Del Capítol VIII cal destacar que, 
en funció, com ja hem apuntat, del 
principi de llibertat en la fixació 
dels honoraris, s’estableixen les 
següents regles:

A).- És absolutament recomanable 
que l’advocat o societat professi-
onal acordi el seus honoraris amb 
el client, de forma escrita, la qual 
cosa facilitarà l’efecte de compli-
ment del deure d’informació pre-
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vista com obligatori al article 20è 
NAC, per mitjà del full d’encàrrec.

Aquesta recomanació, prevista a 
l’article 23è NAC, obliga a què es 
tinguin en compte, ja que es tracta 
d’un veritable contracte bilateral 
de prestació de serveis, arrenda-
ment de serveis, mandat retribuït 
(no és essencial en aquest àmbit 
la delimitació exacta de la natura-
lesa jurídica), els principis del dret 
civil  d’obligacions i contractes. 
Per tant, el full d’encàrrec haurà 
de ser clar i comprensible, sent 
l’instrument idoni per fixar pactes 
concrets, com poden ser la ces-
sió de crèdits per part del client 
(per exemple, les costes guanya-
des en els plets), la determinació 
dels honoraris en referència als 
barems orientadors (quina aplica-
ció, en defecte de pacte escrit, no 
té en absolut  suport jurídic), la 
submissió de les controvèrsies a 
l’arbitratge, etc.

B).- No hi ha més límits a la con-
tractació que els límits establerts 
a les normes civils/mercantils , 
amb inclusió en aquesta referència 
a les lleis que regulen la competèn-
cia, la protecció dels consumidors, 
la protecció de dades, entre altres. 
En conseqüència, l’advocat pot fixar 
els seus honoraris de forma diferent 
a la retribució fixa, per exemple, 
amb quotes percentuals, primes 
d’èxit, participacions en guanys, 
o qualsevol altra fórmula lícita en 
l’ordenament jurídic general.

C).- Les obligacions formals de 
l’advocat o societat professional 
front el client es concreten en:

1.-  L’obligació de facilitar pressu-
post si així ho demana.

2.- L’obligació d’informar al client 
sobre les possibles despeses de 
l’encàrrec, diferents del pressu-
post d’honoraris, i de les possi-
bles costes del procés (condemna 
de contrari, costes pròpies...) que 
una acció judicial pot suposar.

3.- L'bligació d’efectuar la corres-
ponent liquidació un cop finalitza-

da la seva intervenció, per mitjà 
de la minuta/factura d’honoraris, 
i despeses si n’hi ha, aplicant-hi 
les provisions de fons rebudes, se-
guint les exigències de la normati-
va tributària.

4.- La prohibició de compensació 
d’honoraris o despeses amb fons del 
client (costes, execucions, provisions 
per conceptes diferents...) si no es té 
el consentiment exprés, bé per pacte 
previ, bé per pacte posterior.

5.- La prohibició de condicionar la 
devolució de documentació, la con-
cessió de vènia, o la informació a un 
nou advocat, per tal de percebre els 
honoraris/despeses meritats.

6.- La necessitat de procurar la 
resolució amistosa de les con-
trovèrsies en matèria d’hono-
raris amb un altre company, uti-
l i t zant  preferentment  les  v ies 
de la  mediació,  actuació que, 
en l’ar ticle 30è NAC es configu-
ra com un deure, quan estableix, 
sic “L’advocat haurà de procurar 
resoldre extrajudicialment les re-
clamacions d’honoraris, pròpies i 
d’altres companys, esgotant totes 
les possibilitats d’un arranjament 
extrajudicial satisfactori...”

7.- L’obligació de comunicar, prè-
viament a promoure l’incident ju-
dicial de taxació de costes, a l’ad-
vocat contrari, les nostres costes 
i les d’altres professionals que 
siguin objecte del pronunciament.

8.- La prohibició d’impugnar de 
forma temerària els honoraris de 
l’advocat contrari, amb la sola fi-
nalitat de retardar o impossibilitar 
el pagament.

És absolutament 
recomanable que 
l’advocat o societat 
professional acordi el 
seus honoraris amb el 
client, de forma escrita, 
la qual cosa facilitarà 
l’efecte de compliment 
del deure d’informació 
prevista com obligatori 
al article 20è NAC, per 
mitjà del full d’encàrrec
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
ADVOCACIA EN IMATGES 

25 d’abril: Xerrada sobre la reforma del Dret de Família 
a l’Argentina: ‘El matrimoni igualitari i la igualtat 
dels drets de nous models de família’.  Presentada 
per Montserrat Fernández Garrido, presidenta de la 
Comissió per a la Igualtat de Drets dels Nous Models 
de Família,  va comptar amb la participació de Sandra 
Fodor, membre del Centre de Formació Judicial del 
Consell de la Magistratura de la Ciutat Autònoma de 
Buenos Aires – Universitat de Buenos Aires.

4 de juliol: La 8a planta de l’ICAB va ser l’escenari on 
es van lliurar els Diplomes de la darrera promoció 
de l’Escola de Pràctica Jurídica.

17 de juliol: Lliurament de diplomes dels masters 
Campus ICAB 2012 – 2013 a la Sala d’Actes del 
Col·legi.

18 juny: Renovació del conveni ICAB-ICO. Arran d’aquest 
acord, col·legiats de Barcelona ofereixen assessorament 
jurídic a pacients oncològics a través d’un servei pro bono.  

20 de juny: La Comissió de Dones Advocades va convidar 
a Maite Carranza, escriptora i autoria del llibre “Mutilació 
genital femenina: protocols d’actuació i presentació del 
llibre ‘El fruit del Baobab per abordar aquesta temàtica. 
També van participar en aquest acte, Anna Olivella García, 
Imma Sau Giralt. L’acte va ser moderat per  Pilar Rebaque 
Mas, advocada de la Comissió de Dones advocades.   

12 de juny:  Els escriptors Lorenzo Silva, Reyes 
Calderón i Víctor del Árbol revelen els secrets de les 
seves novel·les amb motiu de la conferència titualada  
“Interrogatori a tres novel·listes”. Acte presentat pel  
degà Pedro L. Yúfera. 
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DRET 
CONSTITUCIONAL 
ABERASTURI GORRIÑO, UNAI
La protección de datos en la 
sanidad. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2013. [342.738(46):61Abe]

BOGDANDY, ARMIN VON; CRUZ 
VILLALÓN, PEDRO; HUBER, 
PETER M.
Ius publicum Europaeum I: 
el derecho constitucional en 
el espacio jurídico europeo.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[342(4-672UE)Bog]   

CORREDOR LANAS, CRISTINA; 
PEÑA ECHEVERRÍA, JAVIER 
(COORDS.); GUERRA PALMERO, 
MARÍA JOSÉ (AUTS.)...[ET AL.] 
Derechos con razón: filosofía y 
derechos humanos. Valladolid: 
Fundación Aranzadi Lex Nova, 
2013. [DH-342.7Der]

DÍAZ MARTÍNEZ, CAPITOLINA; 
DEMA MORENO, SANDRA (EDS.); 
MALDONADO BARAHONA, 
TERESA (AUTS.) … [ET AL.]
Sociología y género. 
Madrid: Tecnos, 2013. 
[342.722(46):347.156Soc]

GAY MONTALVO, EUGENIO
Los derechos económicos y 
sociales de los ciudadanos ante 
la actual crisis económica, desde 
una perspectiva constitucional: 
discurso de ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras. Barcelona: Real 
Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras, 2013. [342(46)Gay]

SALVIOLI, FABIÁN; ZANGHI, 
CLAUDIO (COORDS.); DI PIETRO, 
DIANA ... [ET AL.]

ALONSO MAS, MARÍA JOSÉ; 
NARBÓN LAÍNEZ, EDILBERTO 
JOSÉ
La responsabilidad por los 
daños causados en la ejecución 
de contratos administrativos.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[35.076(46):351.712Alo]

BOGDANDY, ARMIN VON; MIR 
PUIGPELAT, ORIOL (COORDS.)
Ius publicum Europaeum II: el 
derecho administrativo en el 
espacio jurídico europeo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[35(4-672UE)Ius]   

CAZORLA PRIETO, LUIS MARÍA
Deporte y Estado: deporte y 
sociedad, las multinacionales 
y la explotación del ocio, 
deporte y política, recreación 
individual o alienación de masas, 
capitalismo y socialismo ante el 
deporte, campeonato mundial 
de fútbol 1982 en España. 2ª 
ed. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2013. 
[351.855.3(46):796Caz]

GUERRERO ZAPLANA, JOSÉ
Guía práctica de las reclamaciones 
sanitarias: cuestiones prácticas 
y preguntas con respuesta. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[35.076(46)(036):61Gue] 

LÓPEZ DE LA OSA ESCRIBANO, 
PILAR
El régimen jurídico de los parques 
zoológicos y acuarios. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2013. [351.765(46)Lop]

PAREJO ALFONSO, LUCIANO
La construcción del espacio: una 
introducción a la ordenación 
territorial y urbanística. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[351.778.5(46)Par]   

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

Aquesta secció conté una selecció 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. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).

REVISTES
FORO JURÍDICO 
IBEROAMERICANO: LA REVISTA 
INTERNACIONAL DE DERECHO 
PRÁCTICO [EN LÍNIA]
EDITOR: FORO JURÍDICO 
IBEROAMERICANO
ISSN: 2255-2782 
Periodicitat: mensual
1r fasc.: Año 1, n. 0 (dic. 2012)
Accés lliure: www.forjib.org    

REVUE DE DROIT CANONIQUE 
Editor: Université de Strasbourg. 
Faculté de théologie catholique. 
Institut de droit canonique 
ISSN:  0556-7378 
Periodicitat: semestral
1r fasc.: T. 1, n. 1 (mars 1951)- 
Ültim número publicat, t. 61, 2011, 
disponible a la Biblioteca 

DESTAQUEM: 
MONOGRÀFIC: “ESPECIAL 
REFORMA DEL MERCADO 
INMOBILIARIO”, EN: Actualidad civil, 
n. 7-8, jul.-agosto 2013, 127 p.   

 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
ALCAÍN MARTÍNEZ, ESPERANZA 
… [ET AL.]
Informe 2011: la protección 
jurídica de las personas con 
discapacidad en España. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[351.84(46):364.26Inf]

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ISABEL
Régimen y transmisión de los 
derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero y créditos de 
carbono. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [351.777.6Rod]   

SÁNCHEZ MORÓN, MIGUEL; 
MAURANDI GUILLÉN, NICOLÁS 
(DIRS.); BLANQUE AVILÉS, JOSÉ 
MANUEL (AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley 30/92. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[35.077.3(46)Com]

 
 
DRET CIVIL
DONAIRE IBÁÑEZ, ALBERTO
Preguntas y respuestas sobre 
propiedad horizontal. 3ª ed. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.238.3(46)Don]

GARCÍA GARCÍA, NATALIA; 
CANTURIENSE SANTOS, ANA
Régimen de visitas, 
comunicaciones y estancias. Las 
Rozas (Madrid): Sepin, 2013.
[347.627.2.03(46)Gar]

SOCIETAT CATALANA 
D'ADVOCATS DE FAMÍLIA
Trobada Anual de la Societat 
Catalana d'Advocats de Família: 
Tarragona, 23-25 maig 2013.  
Barcelona: Societat Catalana 
d'Advocats de Família, 2013. 
[347.6(46.71)(063)Tro] 

UREÑA MARTÍNEZ, MAGDALENA; 
CARRASCO PERERA, ÁNGEL (DIR.)
Lecciones de derecho civil: 
derecho de familia. Madrid: 
Tecnos, 2013. [347.6(46)(035)Ure]

VÁZQUEZ DE CASTRO, EDUARDO 
La publicidad registral en el 
tráfico de bienes muebles. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2013. [347.273(46)Vaz]

�
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Jurisprudencia regional 
comparada de derechos humanos: 
el Tribunal Europeo y la Corte 
Interamericana. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. [DH-342.7(4-
672UE):341.645Jur]   

SERRA CRISTÓBAL, ROSARIO 
(COORD.); GIMÉNEZ GLÜCK, 
DAVID…[ET AL.]
La discriminación múltiple en los 
ordenamientos jurídicos español y 
europeo. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [342.722(46):347.156Dis]   

DRET FISCAL
LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN; LÓPEZ 
MOLINO, ANTONIO MARÍA 
El impuesto sobre actividades 
económicas: la necesidad de reformular 
las bases legales del modelo de 
financiación pública local. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. [336.22(46):352Lop]   

DRET 
INTERNACIONAL
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
El control internacional de 
los tratados multilaterales de 
protección del medio ambiente: 
¿apariencias o realidades?. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[351.777.6:341.24Bor]   

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO; 
TIZZANO, ANTONIO; ALONSO 
GARCÍA, RICARDO
Código de la Unión Europea. 4ª 
ed. Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013.
[341.176(4-672UE)Gar]
 

DRET LABORAL
ARCE, JUAN CARLOS
Derecho del trabajo y crisis

análisis y propuestas para una 
adecuada conciliación de los 
intereses en juego. Madrid: Tecnos, 
2013. [347.278(46):347.431Rui]

RUIZ RODRÍGUEZ, SEGUNDO
Key legal issues for non spanish 
insurance companies in Spain: 
insurance law, taxes, regulatory 
law. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.764.023(46)Rui]

Todo sociedades mercantiles: 
2013. Valencia: CISS, 2012. 
[347.72(46)”2010”(083.2)Tod]

VEIGA COPO, ABEL B.
El contrato de seguro de transporte 
terrestre de mercancías. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2013. [347.764.2(46)Vei]

 

DRET PENAL
DÍAZ LÓPEZ, JUAN ALBERTO
El odio discriminatorio como 
agravante penal: sentido y alcance 
del artículo 22.4ª CP. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2013. [343.235(46)Dia]

DOPICO GÓMEZ-ALLER, JACOBO
Transmisiones atípicas de drogas: 
crítica a la jurisprudencia de la 
excepcionalidad. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [343.575(46)Dop]   

 económica: la invención del 
porvenir. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2013. 
[331(46):33Arc]

CABEZA PEREIRO, JAIME; 
FERNÁNDEZ PROL, FRANCISCA 
(COORDS.)
Políticas de empleo. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[331.6(46)"2012"Pol]

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO; REYES HERREROS, 
JUAN (DIRS.); BARROS GARCÍA, 
MARIO (AUTS.)…[ET AL.]
Despido colectivo, suspensión de 
contratos y reducción de jornada 
una año después de la reforma 
laboral. Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[331.135(46)"2012"Des]

ROQUETA BUJ, REMEDIOS
La reestructuración de las 
plantillas laborales en las 
Administraciones Públicas: la 
reforma laboral de 2012. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[35.087(46):331Roq]   

SALA FRANCO, TOMÁS (DIR.); 
ALFONSO MELLADO, CARLOS 
(AUTS.) ... [ET AL.]
Relaciones laborales: la 
contratación laboral, la 
relación laboral, la extinción 
del contrato, la negociación 
colectiva, la representación de 
los trabajadores, la huelga, el 
cierre patronal y los conflictos 
colectivos. 
4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [331.1(46)(083.2)Rel]   

SALA FRANCO, TOMÁS; LAHERA 
FORTEZA, JESÚS
Las indemnizaciones a favor de 
las empresas y de los trabajadores 
en el contrato de trabajo.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.133(46)”2012”Sal]   

DRET MERCANTIL
CAMPUZANO, ANA BELÉN; PASCUAL, 
MARCELO (COORDS.); BARRUSO 
CASTILLO, BEGOÑA…[ET AL.]
La empresa: información 
jurídica, económica y financiera. 
Organización y gestión de 
personal. 3ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [347.72(46)Emp]   

DÍAZ ECHEGARAY, JOSÉ LUIS
Presupuestos de la responsabilidad 
de los administradores concursales. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2012. 
[347.736.5(46)"2003"Dia]

GARCÍA PÉREZ, ROSA; ALBIEZ 
DOHRMANN, KLAUS JOCHEN 
(DIRS.); ALBIEZ DOHRMANN, KLAUS 
JOCHEN (AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley de sociedades 
profesionales: régimen fiscal y 
corporativo. 3ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 
2013. [347.72(46):061.231Com]

MARTÍN BAUMEISTER, BRUNO
El contrato de financiación sindicada. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013.  
[347.755(46)Mar]

MORALES BARCELÓ, JUDITH
La responsabilidad de los 
administradores de sociedades 
mercantiles en situación de pérdidas 
y de insolvencia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.  
[347.72.036.04(46):347.736Mor]   

PASCUAL PEDREÑO, ELADIO
Guía práctica contable 
y fiscal para juristas. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[347.719(46)(036):347.96Pas]

RUIZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL; 
LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, YOLANDA DE 
Ejecución de préstamos hipotecarios 
y protección de consumidores: 

   Trobareu l’accés a la versió electrònica 
al catàleg de la Biblioteca a www.icab.cat 
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RECENSIÓ

En aquesta obra s'estudien els efectes de la Llei 3/2012 
en matèria de contractació i incentius, les mesures per 
afavorir la flexibilitat interna a les empreses i els múltiples 
problemes existents en matèria d'extinció del contrac-
te de treball (amb especial incidència en el procediment 
d'acomiadament col·lectiu i la problemàtica qüestió de les 
aportacions econòmiques a realitzar per les empreses 
amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius 
que afectin a treballadors de cinquanta o més anys), tant 
en l'àmbit privat, com en el de les administracions públi-
ques. També es dóna resposta a les qüestions relatives 
a les «desvinculacions» del conveni col·lectiu, els conve-
nis d'empresa i s'aporten possibles solucions al complex 
problema de la ultraactivitat. S’hi inclou l'anàlisi de la Llei 
13/2012, de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la 
Seguretat Social i dels reials decrets lleis 4/2013 i 5/2013 
sobre mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del 
creixement i de la creació d'ocupació i per afavorir la con-
tinuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i 
promoure l'envelliment actiu (jubilació anticipada i parcial).

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO ; MERCADER UGUINA, 
JESÚS R. (DIRS.) ; BARROS 
GARCÍA, MARIO (AUTS.)…[ET AL.] 
La aplicación práctica de la 
reforma laboral : un estudio 
de Ley 3/2012 y de los Reales 
Decretos-leyes 4/2013 y 5/2013. 
Valladolid : Lex Nova, 2013. 
[331(46)”2012”Apl]

FERNÁNDEZ LEÓN, ÓSCAR
Captación y fidelización del 
cliente en los despachos de 
abogados: guía para prestar un 
servicio excelente al cliente. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013.
[347.965(46)(036):658Fer]

Aquest llibre té com a objectius fer reflexionar els ad-
vocats sobre la manera en què gestionen la relació 
amb els clients, ja que no poden limitar-se a resoldre 
l'assumpte aplicant la millor tècnica, sinó que hauran 
de gestionar-la de manera excel·lent, col·locant al client, 
i especialment a l'atenció que rebrà en la prioritat es-
sencial de l'organització, ja que, a major capacitat que 
tingui el despatx de desenvolupar conductes, actituds 
i processos orientats al client, més confiança i valor 
afegit gaudirà la relació professional, facilitant amb això 
la captació i fidelització del client.

DI CIOMMO, TIZIANA
La crisis de la justicia civil italiana. 
Barcelona: J.M. Bosch editor, 2013. 
[717-276]

Esquemas procesales civiles, 
penales y concursales: adaptados 
a la Ley de medidas de agilización 
procesal y a la reforma de la Ley 
concursal. 3ª ed. [1ª reimp.]. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2012. 
[347.91(46)(083.13)Esq]

FERNÁNDEZ MONTERO, MÓNICA
Yo también soy abogado 2.0: 
apología a la web colaborativa 
y estrategia online profesional. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.965(46):004.7Fer]   

GONZÁLEZ DE LA GARZA, LUIS M.
Manual práctico: 315 preguntas 
prácticas esenciales sobre el uso de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración 
de Justicia: Ley 18/2011, 5 de julio. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.97(46)(035):004.7Gon]

JIMÉNEZ YÁÑEZ DE BARBER, 
RICARDO; MANTECÓN SANCHO, 
JOAQUÍN
Escribir bien es de justicia: 
técnicas de expresión escrita para 
juristas. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2012. 
[340.113(46)(035)Jim]

VERDERA TUELLS, EVELIO 
(AUTS.)...[ET AL.]; RODRÍGUEZ 
ROBLERO, INMACULADA 
(COORD.)
Jurisprudencia española de 
arbitraje: 60 años de aplicación del 
arbitraje en España.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.918(46)Jur]

MARTÍN BERISTAIN, CARLOS; 
GONZÁLEZ HIDALGO, ELOÍSA
El oasis de la memoria: memoria 
histórica y violaciones de derechos 
humanos en el Sáhara Occidental. 
Bilbao: Hegoa, 2012. 2 vol. 
[DH-342.7(648)Mar]     

MOCHÓN LÓPEZ, LUIS;  
MOLINA MESA, JAVIER 
La protección penal de las finanzas 
públicas y la responsabilidad de los 
gestores públicos: (el artículo 433 
bis del Código penal). Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2013. [343.359(46)Moc]

RAMÓN RIBAS, EDUARDO
Minoría de edad, sexo y derecho 
penal. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters,  2013. 
[343.546(46)Ram]

VAN ZYL SMIT, DIRK;  
SNACKEN, SONJA
Principios de derecho y 
política penitenciaria europea: 
penología y derechos humanos.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.8(4-672UE):342.7Van]  
 
 

DRET PROCESSAL  
BENTHAM, JEREMY
Una protesta contra las tasas 
judiciales: en la que se demuestra 
la peculiar malignidad que entrañan 
todos estos impuestos como 
coste añadido al de acudir a la 
Justicia. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2013. 
[347.921.6(46):336.232Ben]

CALATAYUD SIERRA, ADOLFO; 
HERRERO PEREZAGUA, JUAN F.; 
LÓPEZ SÁNCHEZ, JAVIER 
Proceso civil y mediación: su análisis 
en la Ley 5/2012 de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2013.[347.4/.7(46):304Cal]
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Kleos
con LA LEY

Un nuevo abogado ha nacido

El abogado 
libre 

Lola y Miguel son dos abogados que ya están cambiando su profesión, han elegido Kleos:
Ya pueden ejercer en cualquier lugar y a cualquier hora.

Un nuevo abogado ha nacido

El abogado 
libre 

tel.: 902 250 500
web: kleos.laley.es

Kleos cambia tu profesión Y LA HACE MÁS FÁCIL

SOLICITA YA
UNA DEMO

Libre de preocupaciones

Libre para elegir

Libre para moverse

Ahora, en todos 
tus dispositivos 

por una tarifa plana

Kleos es el primer servicio de oficina
virtual en la nube, que te permite ejer-
cer tu profesión de una forma más libre,
eficiente y totalmente segura.

Optimiza mejor tu tiempo, 
desde cualquier lugar

Una solución que va más allá de las so-
luciones tradicionales de gestión. Prác-
tica e innovadora, diseñada por y pa-
ra abogados,  que  aprovecha las últimas
tecnologías móviles y de Internet.

Con Kleos, tendrás siempre acceso a tu
oficina desde cualquier dispositivo (PC,
iPhone, iPad, BlackBerry y Android). Po-
drás organizar tus tareas y consultar de
un vistazo cualquier dato de tu agenda,
expedientes y contactos. Todo siempre
actualizado y disponible para poder
trabajar con la mayor flexibilidad desde

cualquier lugar. Se acabaron los tiem-
pos muertos de espera en juzgados y
desplazamientos.

Sin preocupaciones 
y realmente asequible

Trabaja sin preocuparte por las actuali-
zaciones de software, la seguridad, etc.
Kleos lo hace por ti, con todo incluido
en una tarifa plana mensual que te
permite utilizarlo desde todos tus dis-
positivos.

Todo lo que necesitas 

Desde Kleos puedes acceder a la base de
datos de laleydigital.es para consultar
toda la legislación actualizada, la más
extensa jurisprudencia o los artículos
doctrinales, e incorporarlos a tus expe-
dientes.



Passes Perdudes

Temps lliure per llegir, viatjar, 
fer esport...
AMB L’ARRIBADA DE LES VACANCES PER FI TENIM UNA MICA MÉS DE TEMPS PER A 
NOSALTRES, JA SIGUI PER DESCONNECTAR DE LA REALITAT AMB LA LECTURA D’UN BON 
LLIBRE,  PER AGAFAR LES MALETES I PASSAR UNS DIES EN UN ALTRE LLOC, O BÉ PER 
PRACTICAR ESPORT A L’AIRE LLIURE.   

“El jurado número 10”,  
de Reyes Calderón
Premio abogados de novela 2013
Ediciones Martínez Roca

Els integrants d’un modest despatx 
d’advocats de províncies es veuen im-
mersos, sense voler-ho ni desitjar-ho, en 
un cas que els supera totalment: dro-
gues de disseny, blanqueig de capitals i 
corrupció a gran escala...Les vides d’uns 
i d’altres estaran pendents de l’encert 
d’un judici, de l’actuació del jurat popu-
lar i el misteriós jurat número deu.  

La marinada sempre arriba, 
de Lluis Foix 
Editorial Columna

« Vivències de postguerra en un 
racó de la vall del Corb ». És un 
recorregut pels records de la in-
fantesa de l'autor, que va néixer i 
créixer en un poblet de la Vall del 
Corb. Durant la post guerra, els 
detalls quotidians de la vida rural 
són el fil conductor d'aquestes pín-
doles literàries. Un homenatge als 
orígens i a les arrels.

La veritat sobre 
el cas Harry Quebert, 
de Joël Dicker, 
Gran Premi de Novel·la 
de l’Acadèmia Francesa 
Premi Goncourt dels Instituts 
Premi de la revista Lire 

En Marcus Goldman, l’estrella més jove 
de les lletres americanes, no aconse-
gueix escriure la seva segona novel·la. 
Però en plena crisi d’inspiració li arriba 
la notícia: el seu amic i antic professor a 
la universitat, l’escriptor de culte Harry 
Quebert, és acusat d’haver assassinat, 
fa molt de temps, una noia de 15 anys 
amb qui va mantenir en secret una rela-
ció amorosa quan ell en tenia 34. 

Malgrat els anònims amenaçadors que 
rep, en Marcus decideix investigar el cas 
fins al final. ¿Què va passar aquell estiu 
del 1975 a Nou Hampshire? ¿Qui va ma-
tar la Nola Kellergan? Descobrir-ho pot 
salvar la vida al seu amic Harry Quebert, 
i per a ell pot representar l’oportunitat 
d’escriure el llibre d’èxit que l’editoral li 
reclama.   
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En toga de un abogado, 
de José María Fuster-Fabra. 
Amb la col·laboració de Xiana  
Siccardi. “Un advocat que es va enfren-
tar al terrorisme”. Grupo Planeta
   

Aquesta obra narra la tragèdia del te-
rrorisme des d’una vessant humana, 
la dels ulls d’un advocat, José María 
Fuster-Fabra, que va conèixer les hores 
més difícils dels seus protagonistes. El 
llibre narra la desarticulació de la ban-
da terrorista, dels rumors i les mentires 
sobre la “guerra bruta”, així com l’inici  
de la reparació moral de les víctimes.

La pasta per als catalans, 
d’Antonella Speranza
Edicions Viena
Premi Millor Bloc de Cuina

L’autora, d’origen italià explica amb 
una gran claredat i precisió com 
s’elaboren amb ingredients que pots 
trobar a Catalunya, les receptes que 
ella va aprendre de la seva “mamma” 
i de la “nonnna”. Així coneixem pas a 
pas com cuinar la tagliatelle amb cer-
ma de carbassó, o els galets farcits 
d’espinacs i ricotta, però també ens 
revela alguns secrets,  com per exem-
ple, que la veritable salsa carbonara 
es fa sense crema de llet. 

Ni aquí ni en ninguna parte, 
de Gianrico Carofiglio
Finalista del Premio Stregga 2012

Aquest magistrat de professió i procu-
rador antimàfia  recull en aquesta no-
va novel·la les vivències de tres amics 
d’adolescència que es retroben a la qua-
rantena després de molt temps veure’s. 
Tants anys després, recorren junts la nit 
de Bari, la ciutat on dos d’ells  Gianrico 
i Giampero, han continuat les seves vi-
des, mentre Paolo es va traslladar vora 
el llac Michigan. El retrobament fa que 
vegin la seva ciutat amb altres ulls, no 
només perquè la ciutat ha canviat sinó 
perquè ells no són els mateixos. 
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Vols personalitzar la teva maleta?
Coverbagbcn.com

Ara ho tens molt fàcil amb les fun-
des coverbagbcn. Pots decorar-la 
amb els seus dissenys o bé amb les 
imatges que vulguis, perquè es po-
den personalitzar amb un foto i fins 
i tot amb un fotomuntatge amb la 
selecció de les imatges escollides!

Vols conèixer el teu esforç i 
guardar els recorreguts que 
fas a peu, corrent, o en bici? 
Sportband de Nike
nikeplus.nike.com

Aquest aparell tipus polsera fa un 
seguiment del ritme, la distància, 
el temps i les calories que es cre-
men mentre camines o practiques 
esport. A més amb Polar Wearlink+, 
t’indica el ritme cardíac. Finalment, 
a través de la plataforma nikeplus.
Com podreu veure les vostres cur-
ses, fixar metes, traçar noves rutes 
en el mapa i compartir les carreres 
amb els amics. 

SportBand vé amb un sensor que 
s’ha d’ubicar dins les bambes i que 
permetrà enviar la informació de 
forma inalàmbrica i que  ofereix en 
temps real mentre es practica es-
port o es camina.

8
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  Carrer Mallorca, 283_  Departament de Marqueting Tel. 93 496 18 80 (ext. 5066) Fax. 93 487 16 49_  www.icab.cat

En ple centre de Barcelona, espais de gran valor arquitectònic amb modernes infraestructures.

L’espai que necessites
Lloguer de Sales de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Auditori

Aules

Sales de Reunió

El Palauet Casades, construït el 1883 
seguint l'estil modernista, és un dels 
pocs exemples que encara queden 
de l'arquitectura de la Primera Edat 
de l'Eixample i recull una àmplia 
gamma d'obres artístiques que al 
llarg dels anys han fet d'aquest edifici 
singular un element patrimonial de 
la ciutat.

Aules de diverses capacitats per dur 
a terme classes i reunions, entre 
d'altres actes. Les aules cAmpus 
tenen una capacitat d’entre 35 i 110 
persones. Totes disposen d’ordinador 
i canó de projecció.

El Saló d'Actes és un espai en format 
teatre amb capacitat per a 300 
persones. Un lloc idoni per celebrar 
conferències, convencions i juntes 
d’accionistes.

Saló d'Actes

L'Auditori de la 8a planta està a l'edifici 
més nou del Col·legi. Compta amb una 
capacitat per a més de 200 persones.

Ideals per a grups reduïts (20 
persones). Totes les aules disposen 
d’ordinador i canó de projecció.

Pati de Columnes
L’espai més emblemàtic de tot 
l'edifici. Es caracteritza per una 
successió de columnes que envolten 
l'espai rectangular a imitació d'un 
peristil romà. És un indret perfecte 
per a la celebració de sopars, 
còctels, presentacions, exposicions.



MON JURIDIC 
SERVEIS

Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. 
Recordeu que publicar un anunci ho heu de fer mitjançant al web del 
Col·legi (www.icab.cat). També atendrem les peticions d’anuncis que 
lliureu presencialment al departament de comunicació de l’ICAB. 
Us agrairíem que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci.

OFERTES
 
Llibres 
 
Vendo repertorio de 
Jurisprudencia y Legislación 
Aranzadi. En perfecto 
estado. Muy elegante. 
Aproximadamente 100-120 
tomos. Precio 600 euros. Tel. 
667086495. 
 
 
Despatx a compartir
 
Aragó/Pg. de Gràcia, 
excelente imagen, varios 
despachos de 11 a 18 m2, de 
300 a 400 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas 29m2. 
Jordi 676972089. 

Arenys de mar, despacho a 
compartir. 60 euros/mes. 
Contactar con Francisco. Tel 
650006647. 

Aribau/Av. Diagonal, amplio 
despacho, finca regia, 
ascensor, renovado, salas de 
juntas, despachos amplios 
con mucha luz. A compartir, 
muchas posibilidades. Tel. 
667631725. 

Aribau/Paris. Despatx a 
compartir, 14 m2.Totalment 
moblat, parquet i Sala 
Juntes . Disposa de A/A, 
fotocopiadora, impressora, 
escàner, tel, fax,base dades, 
biblioteca i adsl. 420 euros. 
Ramon 637806808.   

Aribau/Provença, se alquilan 
despacho/s en entresuelo. 
Uno de 63 m2 y otro de 77 
m2, éste divisible en dos, 
de 32 m2 y 45 m2. Tel. 
629463706.
 
Av. Carles III/Av. Diagonal, 
200 euros/mes, despacho 
individual, muy bien 
comunicado, próximo a 
la ciudad judicial, recién 
reformado, climatizado, 
parque, conserje. Tel. 
649348129.  

Anuncis
Av. Diagonal/Pg. Sant Joan 
(M. Verdaguer) 2 despatxos 
de 9 i 18 m2, Ext. amb balcó. 
Molta llum. Finca règia, 
recepcionista, multifunció, 
neteja, alarma, a/c/c. 500 i 
700 + IVA Tel. 932154742. 

Av. Diagonal/Roger de 
Llúria, alquila sala de juntas, 
domiciliación y atención de 
visitas, por horas o packs de 
horas. 5h: 100 euros + iva; 
10h: 150 euros + iva; 1h: 20 
euros+ iva. info@sanm.es  

Bailén/Valencia. 20 m2. 
Servicios incluidos. Tel. no. 
Amueblado. 300 euros. Zona 
espera Sala reuniones. Tel. 
934579340 cmontijano@
gmail.com 

Balmes, 292/Vía Augusta, 
2 despachos disponibles, 
250 euros, 9 m y 350 euros 
13m. Servicios incluidos: 
fax-centralita-sala juntas-
tel. Individual con llamadas 
a fijos. Posible colaboración 
letrada. Tel. 639250329. 

Balmes/Rosellón/Provenza, 
180m2 en total.  Tel. 
934516282. 2 personas 
por 800 euros/mes y una 
persona 350, euros/mes, 
todas las instalaciones y 
servicios,  centralita/ fax/ 
internet/ fotocopiadora/ 
escáner/ y despachos para 
recibir. 

Bruc/Consell de Cent, 
Bufete de Abogadas. Todos 
exteriores de 14, 20 y 30 
m2. 450,600 y 800 euros. 
Secretaria, agua, luz, fax, 
copiadora/escáner, adsl, 
a/a/c y limpieza.  Tel. 
934875053. 

Bruc/Mallorca, 2 despachos 
de 12 m2, sala de juntas a 
compartir, adls, 300 euros, 
no incluye teléfono. Tel. 
932070280. 

Bufete en funcionamiento 
ofrece compartir despacho 
señorial: con secretaría, 
recepción doc., telf, fax. 

Incorp. Inmediata de 
abogado, economista o 
auditor, campo mercantil, 
contable i fiscal. Tel. 
934591616. 

Casp/Sardenya. Se alquilan 
dos despachos interiores, 
juntos o por separado.10 m2 
c/u. Dos salas de juntas, a/a, 
portería, consumos excepto 
teléfono,  Alarma. 300 euros/
c1. Tel. 932327552. 

Casanova/Aragón. Finca con 
conserje. Amueblado.  Adsl,  
Sala de espera. 200 euros/
mes. Tel. 639306378.  

Casanova/Gran Vía, 
despacho 17m2 en 
Eixample, recién reformado, 
amueblado, sala juntas, 
recepcionista, c/a/a, 
portero, alarma, 400 
euros, incluido: luz, agua, 
teléf, limpieza, adsl. Tel. 
670243771.  

Ciutat de la Justícia, 
despatxos 275 i 300 
euros/m. Exteriors e 
independents. Edifici 
oficines a 100 m Jutjats, 
conserge 24h, Sala de juntes, 
Pàrking. Col·laboracions. Tel. 
629338084. 

Despacho de 10 m2, 
luminoso, muy céntrico, 
espacioso, amueblado, nuevo 
y con todos los servicios 
de despacho incluidos 
(y suministros). Precio a 
convenir. Tel. 678684307. 

Despatx per les tardes 
enfront Icab, 11 m2, tots els 
serveis recepció neteja fax 
copies subministres alarma. 
En ple funcionament Per 
començar a treballar ja. 
200 euros, tot inclòs. Tel. 
934570000. 

Despatx interior de 10 m2 
situat a prop del Col·legi 
Advocats de Barcelona. 
Oportunitat per 145 euros/
mes.  Tel. 934674730. 

Diputación/Bruc. Finca 
regia, despacho amplio 
con presencia, 2 salas de 
juntas, sala de espera, 
office, secretaria, fax y 
fotocopiadora, 400 euros y 
250 euros todo incluido. Tel. 
687839605. 

Felipe II/Meridiana,  
amueblado con todos los 
servicios. Dispone de sala de 
juntas, adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza 
incluida. 350 euros. Montse 
933521367 

Gran Via/Girona. Finca 
modernista. Despatxos 
en entresol, amb servei 
porteria. 2 sales juntes, 
aire condicionat, arxius, 
fotocopiadora, fax i adsl. Tel. 
933176662 MªRosa. 

Mallorca, 245/Rbla. 
Catalunya, despatx virtual 
amb secretària i sales de 
juntes per a rebre visites. 
Gestió de trucades, fax, 
notificacions, wifi. Excel·lent 
imatge. 100 euros/mes. Tel. 
932722949. 

Mallorca 281. Sala de 
juntas, señorial, amueblado,  
portero, luz, agua, internet, 
telf. fijo, limpieza, a/a/c, 
todo incluido desde 
350euros. Despachos 
recién reformados. Sandra 
629584587. 

Mandri, sala de reuniones 
(cap 6-8 pax). Despacho 
mucha presencia. Reforma 
impecable. Conserjería, 
Sec. y limpieza. Precio 
sala convenir. Posibles 
colaboraciones. Tel. 
670804813. 

Muntaner/Av. Diagonal, 
equipat. Secretària, sala 
juntes, porteria, centraleta, 
telèfon, fax, adsl fibra òptica,  
xarxa PCs impressores,  
a/c. 500 euros/mes. Tel. 
649463829. Toni.  
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Muntaner/Diagonal, 
despatx virtual, 110 euros/
mes tot inclòs i sense 
límits. Sala de visites i de 
juntes, domiciliació, gestió 
de correspondència, fax, 
fotocòpies, wifi i imatge 
corporativa. Tel. 932007805. 

Muntaner/ Consell de 
Cent. 200 euros/mes. 15 
m2. Edificio de oficinas. 
Portero, fax, adsl, sala de 
juntas, limpieza. Posible 
colaboración. Juan 
686113092 , JM 677037396. 

Pau Claris, despacho 
virtual, incluye sala de 
reuniones, secretaria, fax y 
recepción de notificaciones 
y documentación. 
60 euros/mes. Tel. 
620244933/934871924, 
Pamen. 

Pau Claris, finca regia, 
reformado, 22 m2 exterior, 
sala de espera, juntas, 
secretaría (mañana y tarde), 
portería, limpieza, adsl, luz, 
telef; 650 euros+iva. Tel. 
659662183. 

Pau Claris/Gran Via, 
reformat en finca amb 
porteria, molt bona imatge, 
possibilitat de disposar de 1 
o 2 despatxos moblats, zones 
i serveis comuns, tot inclòs.  
Tel. 933185970.  

Pg. de Gràcia con vistas y 
mucha luz. 24 m2 diáfanos 
en despacho de abogados. 
1.000 euros + gastos. Tel. 
932471767. 

Pg. de Gràcia/Gran Vía. 
15m2, vista Pg. Gràcia, 
mucha luz, parquet. Incluye 
sala juntas, a/a/c, internet 
wifi, atención tel., limpieza 
y portería 600 euros/mes. 
Gemma / Araceli: 932120151. 

Pg. de Gràcia, Valencia/
Mallorca,  oficina de 9 m2 
en despacho a compartir 
ubicado en por 500 euros/ 
mes. Incluye: oficina 
privada, sala de juntas, adsl, 
servicios. Tel. 699454620. 

Plaza España, despacho a 
compartir, precio a convenir, 
parquet, sala de juntas. Joan 
605251553, 932289890. 

Provença, 286, Rbla. Cat/Pg. 
de Gràcia, conserge, 7advs., 
2 espais 15m2 (un moblat), 
a/a/c, recepcionista, Sala 
Juntes, adsl, fax, fotocòpies, 
neteja: 500 euros/mes/
despatx, sense  iva. Tel. 
934581298. 

Roger de Llúria 5, Despatx 
12m2, exterior, recepció 
de trucades i notificacions, 
climatització, adsl, base de 
dades, sala de juntes. Preu 
375 euros. Tel. 934127871. 

Roger de Llúria/Av. 
Diagonal, 200 euros+ 
despeses a compartir per 
lletrat/da dedicat a Fiscal-
Comptable- o no es dediqui 
al civil-penal-laboral. 
Bombí Advocats. Possible 
Col·laboració.691366772. 

Roger de Llúria /Diputació,  
18 m 2,( balco carrer) i zones 
a compartir. Preu lloguer 
mes serveis, secretaria, 
telèfon, internet, etc, 450 
euros/mes. Tel.  934881908. 

Roger de Lluria/Provenza. 
Finca con conserje. 
Exterior, luminoso, dos 
salas de Juntas, consumos 
excepto teléfono. Posibles 
colaboraciones. 350 euros/
mes. Tel. 935543860. 

Sagrada familia, Sicilia/
Córcega. Equipado. 
Amueblado, luminoso, 
sala juntas, recepcionista, 
centralita, adsl, fax, 
calefacción y limpieza. 
Precio a convenir. Tel. 
656901383. 

Sagrera, zona muy bien 
comunicada. Despacho 
amueblado, sala juntas, adsl, 
fotocop, aire acondicionado, 
calefacción, alarma, 
limpieza. 350 euros/mes. 
Montse 676461385. 

Trav. de Gràcia/Gran 
de Gràcia. 200 euros/
mes. Amueblado. Sala de 
recepción.  Fotocopiadora, 
y servicios comunes 
incluido; salvo teléfono. Tel. 
932176606. 

Trav. de Gràcia/Muntaner, 
dos despachos: 1.-interior 
de 15 m2 por 300 e/mes y 

otro exterior de 20m2 por 
400 euros/mes. Sala Juntas, 
nevera, microondas, finca 
2 ascensores y portero. Tel. 
932006577.  

Trav. De Gràcia/Tuset, de 
15 m2, ben comunicat, llum 
natural, en bufet de 250m2, 
zones comuns: a/a ,sala 
juntes, sala espera, cuina, 
fax, neteja. Reformat. Preu a 
convenir. Tel. 670765257. 

Tuset, despacho todo 
exterior, ambiente 
agradable, 15 m2, con aire 
acondicionado, calefacción. 
450 euros/mes, mas 1/3 
gtos, luz, agua y limpieza. 
Tel. 650918856. 

Valencia/Pg. De Gràcia, 
oficina virtual y domiciliación 
de despacho, gran sala de 
juntas. Salas de espera. Fibra 
óptica, a/a, etc. Finca regia, 
100 euros/mes, iva incl. Tel. 
626870160. 

Valencia /Rbla. Catalunya, 
despacho Virtual 80 
euros. Domicilia tu 
actividad, sala de juntas. 
Secretaria , servicio de 
fax, fotocopiadora. www.
bufetevirtual.es . Tel. 
667666171. 

Via Augusta/Av. Diagonal. 
Despatx amb mobles. 
Finca règia. Impecables 
instal·lacions. Imatge 
corporativa. 500 euros/mes. 
Tel. 657854421. 

Via Laietana 50 (Sant Pere 
Més Alt). Despacho 30 m2, 
en despacho de 150 m2, 
todos los servicios, sala 
juntas, secretaria, exterior. 
Importe a convenir. Tel. 
932682798. 

Vilamarí/Gran Vía, despacho 
de 12 m2 en despacho de 
abogados. Incluídos luz, 
agua, adsl, fax, fotocopias y 
secretaria. 250 euros + IVA. 
Tel. 934252202. 
 
 
Despatx per llogar o 
vendre 
 
Alquilo despacho Av. 
Diagonal/Francesc Macià, 3 
despachos, Sala de juntas, 
exterior, apto notarios, etc. 

4 ascensores, conserje 24h. 
Amplio vestíbulo. 1.800 
euros/mes. Tel. 934521700 y 
934393934. 

En local salida calle varios 
despachos. Todos los 
servicios. Centro Barcelona. 
Escaparate amplio Tel. 
675680325. 

Alquilo despacho Roger de 
Llúria, delante del Colegio de 
Abogados.  200 euros y 150 
euros respectivamente. Tel. 
934763129. 

Lloguem despatxos zona 
Eixample/Gràcia. Inclouen 
a/a, sala d’espera, 
neteja i ascensor. www.
despatxosabarcelona.
com. contacte: m. rosa 93 
213 58 48/651 829 221/
mrfalguera@yahoo.es 

Es lloga local de 45 m2. 
En perfecte estat, exterior 
i molt lluminós, situat a 
peu de carrer. Amb lavabo 
independent. Preu lloguer: 
350  euros (més IVA). Tel. 
932158302 (Ana). 

Roger de Llúria/Mallorca, 
frente ICAB, despacho 
en alquiler 100 m2, 5 
dependencias, 2 ascensores, 
conserje, alta luz y agua. 
Para entrar. 1.000 euros + 
iva. Tel. 626268726. 
 
 
Col·laboracions 
 
Abogada colegiada con 10 
años de especialización 
en Propiedad Industrial, 
Intelectual y Competencia 
Desleal se ofrece 
colaboraciones externas 
en estos temas. Tel. 
625485633. 

Abogada con experiencia 
ofrece colaboraciones 
externas para temas 
laborales y civiles, y gestión 
de personal, nóminas. Tel. 
620020312. 

Abogada matrimonialista 
con despacho propio se 
ofrece para colaboraciones 
externas. Máster en 
Derecho de Familia ICAB 
Tel. 638951404 E-mail: 
anaxapellifont@icab.cat 
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Abogada con despacho propio 
en Bcn y Buenos Aires, gestión 
de visados para particulares 
en Argentina, Brasil y Uruguay 
y asesoramiento a empresas 
que deseen iniciar su 
actividad en el Mercosur. Tel. 
938145547. 

Abogada especializada 
en derecho de familia y 
nulidades eclesiásticas, 
ofrece colaboraciones 
externas. Igualmente se 
ofrece para sustituciones 
en vistas civiles. Tel.  
689034266. 

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

Abogado especializado 
en Protección de Datos, 
Comercio Electrónico, 
Propiedad Intelectual, 
Marcas y Patentes, Apuestas 
Online, E-Marketing, ofrece 
colaboraciones externas. Tel. 
635129848. 

Abogado se ofrece para 
colaborar en civil y penal. 
atorrerodelacruz@yahoo.es 
691813874. 

Advocada amb despatx a 
Barcelona i experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
i substitucions a judicis en 
penal, violència domèstica, 
menors, civil i família. Pilar 
629806504. 

Advocada amb despatx 
a Barcelona s’ofereix per 
col·laboracions en dret 
laboral i penal. Substitucions 
a judicis arreu de Catalunya. 
Tel.  637317622. 

Advocada amb despatx a 
Barcelona, s’ofereix per 
col·laboracions en dret penal 
i civil. Substitucions a judicis 
arreu de Catalunya. Tel. 
666391099. 

Advocada especialista 
nul·litats eclesiàstiques 
actuant als Tribunals 
Eclesiàstics d’arreu 
de l’Estat Espanyol, 
ofereix col·laboracions 
sempre externes. T 
934880606/976667804. 
amparo@picosta.com 

Advocada laboralista, amb 
despatx propi, s’ofereix 
col·laboracions amb altres 
despatxos per gestió de 
nòmines, etc. i defensa 
lletrada d’assumptes 
laborals. Tel. 932123166. 

Advocat s’ofereix per 
col·laboracions en temes 
relacionats amb Principat 
d’Andorra. Tel. 938212405.  

Despacho especializado 
en dcho procesal, civil, 
mercantil y familia, se ofrece 
para colaborar en dichas 
materias. Tel.  932155695/
dcarrillo@dc-abogados.com 

Mediadors, amb despatx 
propi, experiència en 
mercantil, comunitària, 
familiar y escolar, oferim 
col·laboracions. Ana Buch. 
Tel. 630475141/ana@
mediacion-plus.com 
 
 
Diversos 
 
Vendo parcela de 978 m2 en 
Cardedeu Urb. Sant Josep 
junto Ermita Románica. 
Vistas panorámicas. Muy 
buena comunicación. 
Pendiente Moderada. Precio 
69.000 Diana 622629293. 

Casa unif. 80 m2 Sant 
Feliu Buixalleu. Acogedora, 
chimenea y estufa de 
leña. Terraza cub. 20 m2. 
Terreno 980 m2. Garaje 
m2.Con vistas al Montseny y 
Montnegre. A tan sólo 40 km 
de Barcelona o Girona. Tel. 
654697986. 

Llogo 2 places de pàrking 
grans al costat camp de 
futbol del barça. ideal dies 
partit. Tel: 934540719. 

Alquilo 1 plaza parking en 
edificio contiguo a  Ciutat de 
la Justicia,  Aprestadora, 35. 
Precio: 100 euros + IVA/mes. 
Tel. 932170053. 

Av. Diagonal/Pg. De Gràcia, 
piso a estrenar. Aprox. 80m2, 
2 habitaciones, 2 baños 
(suite). amplio salón-comedor, 
cocina totalmente equipada. 
Acabados de 1er nivel. 
Finca señorial con portería. 
cd.asesores@icab.es 

Fiscalista con experiencia en 
procedimientos de gestión e 
inspección. Tel. 675581462. 

En venta o en alquiler, 
terreno en Vallirana para 
jardineros y agricultores. 
Tel. 699564646. Correo 
electrónico sanahuja@icab.es 

Llogo plaça de pàrking a 
Aribau/Diagonal per cotxe 
mitjà. Molt fàcil d’accedir, no 
s’ha de fer maniobra. Finca 
amb 4 ascensors, conserge, 
vigilància 24 h. 100 euros/
mes. Tel. 676176463. 

Sitges, vendo casa 
unifamiliar 200m2 4habs. 
2baños Gran salón con 
chimenea Apartamento 
invitados en planta 
baja, jardín de 600m2. 
410.000 euros. Tel. 
636466914/667412741. 

Còrcega/Josep Tarradelles. 
Lloguer vivenda de 100m2, 
3 hab i 2 wc, sense mobles, 
parquet, molt lluminosa, 
calefacció, a/c. 1.050 euros 
i amb pàrking opcional a la 
mateixa finca. Tel. 934575501. 

Vendo moto yamaha x-max 
250 cc FCG 5952, 25.000 km, 
color burdeos, siempre en 
parking. Precio 1.500 euros. 
Juan Carlos 650251666. 

DEMANDES 
 
Despatx a compartir 
 
Busco despacho pequeño 
en Vilanova i la Geltrú que 
esté amueblado y apto 
para trabajar desde ya. 
Contacto Ana 656941456 ó 
934881163.

Elegante despacho 
de abogados en finca 
modernista busca 
colaborador para fusionarse. 
Somos especialistas en 
Derecho concursal, tributario 
y fiscal. Balmes 65/Aragón, 
500 euros. Tel. 933233862.

 
Diversos
 
Bufete Perera, buscamos 
pisos en Barcelona para 
excelentes clientes y 
referencias: jueces, 
registradores, fiscales, 
médicos, etc, garantía 
de solvencia. Para más 
información llamar Rosa 
606325015. 
 
 
Col·laboracions
 
Advocat, amb despatx 
propi cerca col·laboracions 
amb altres despatxos per 
temes de laboral, civil 
de estrangeria, sense 
descartar altres opcions. Tel. 
639790489.

Abogado en España y 
solicitor en Inglaterra y Gales 
especializado en derecho 
internacional privado busca 
colaboración con despachos de 
abogados en Holanda, Inglaterra 
y Gales. Tel. 647786995.
 
 
Trasllats
 
Antonia Espinar Lesmes, 
a partir del 21 de mayo, el 
despacho se traslada a Gran 
Vía Corts Catalanes 663 4º 
2ª. Tel. 932151176.
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