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Sant Raimon de Penyafort:  
la festa més nostra

J. ORIOL RUSCA I NADAL, DEGÀ DE L’ICAB

E
ndeguem un nou 
any amb la ferma 
voluntat de conti-
nuar lluitant per 
a la defensa dels 
nostres interessos 

i dels de la ciutadania. Seguim 
participant activament en els 
processos legislatius per fer 
sentir la nostra veu, per donar a 
conèixer la proposta d’esmenes 
d’aquells articles que vulneren 
els nostres drets i els dels ciu-
tadans, com a corporació de 
dret públic que som. 

La nostra institució és, a més, 
un punt de trobada d’aquells 
que compar tim una mateixa 
professió. És per això que la 
Festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort, que enguany tindrà 
lloc a principis de febrer, cons-
titueix, novament, una ocasió 
de retrobament amb els com-
panys i companyes i amb els 

representants tant de la soci-
etat civil, com de les diferents 
administracions, entre elles la 
de la Justícia. Els actes progra-
mats que trobareu en aquest 
número de Món Jurídic tenen 
com a objectiu potenciar la re-
lació entre els companys d’aquí; 
i també amb els de fora, amb 
les tradicionals “Trobades de 
Barcelona. Memorial Jacques 
Henry”. Aquest 2014, la festi-
vitat de sempre arriba amb un 
aire renovat. En aquesta edi-
ció, els companys i companyes 
que celebren els 25 i 50 anys 
de col·legiació compartiran el 
protagonisme en la tradicional 
sessió solemne de divendres 
que es trasllada al Palau de 
Congressos, on se’ls homenat-
jarà pels anys dedicats a l’exer-
cici de la nostra professió. Tot 
seguit, tindrà lloc el Sopar que 
tindrà el format de Còctel, pre-
cisament, per potenciar aques-

MÓN JURÍDIC 
EDITORIAL

ta interrelació entre els advo-
cats i advocades.

Les jornades formatives jurídi-
ques de primer nivell són tam-
bé un punt central dels actes, 
que seran del vostre interès 
per la seva actualitat i caràcter 
pioner, en les quals les nove-
tats legislatives i jurispruden-
cials ocuparan un lloc desta-
cat. A més dels actes de caire 
més institucional, s’organitzen 
les activitats socials, esporti-
ves i culturals. Cal destacar un 
nou format d’obra de teatre, 
amb 6 escenaris diferents en 
espais emblemàtics de la seu 
col·legial.

Us animem a apropar-vos al 
Col·legi per participar activa-
ment dels diferents actes que 
hem organitzat amb l’esperit de 
sempre i amb un aire renovat i 
adaptat als temps actuals.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resolució de 27 de novembre 
de 2013, de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, per 
la qual s’estableix el calendari 
de dies inhàbils en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Es-
tat per a l’any 2014, a l’efecte de 
còmputs de terminis (BOE núm. 
286, 29.11.2013).

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei General de 
drets de les persones amb disca-
pacitat i de la seva inclusió social 
(BOE núm. 289, 03.12.2013).

Reial Decret 960/2013, de 5 de 
desembre, pel qual es modifiquen 
el Reglament de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial de-
cret 1777/2004, de 30 de juliol, 
el Reglament de l’Impost sobre 
la Renda de les persones físi-
ques, aprovat pel Reial decret 
439/2007, de 30 de març, el 
Reglament de l’Impost sobre la 
renda de no residents, aprovat pel 
Reial Decret 1776/2004, de 30 
de juliol, el Reglament General de 
les actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària i 
de desenvolupament de les nor-
mes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs, aprovat 
pel Reial decret 1065/2007, de 27 
de juliol, i el Reglament General 
de Recaptació, aprovat pel Reial 
Decret 939/2005, de 29 de juliol 
(BOE núm. 292, 06.12.2013).

Llei 20/2013, de 9 de desembre, 
de garantia de la unitat de mer-
cat (BOE núm. 295, 10.12.2013)

Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental (BOE núm. 
296, 11.12.2013).

Ordre HAP/2368/2013, de 13 de 
desembre, per la qual s’aprova 
el model 270, “Resum anual de 
retencions i ingressos a comp-
te. Gravamen especial sobre els 
premis de determinades loteries 
i apostes” i es determinen el lloc, 
forma, termini i el procediment 
per a la presentació (BOE núm. 
302, 18.12.2013).

Ordre HAP/2369/2013, de 13 de 
desembre, per la qual es modifi-
ca l’Ordre de 15 de desembre de 
1999, per la qual s’aprova el mo-
del 187, en pessetes i en euros, 
de declaració informativa d’acci-
ons o participacions representa-
tives del capital o del patrimoni 
de les institucions d’inversió col-
lectiva i del resum anual de re-
tencions i ingressos a compte de 
l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, de l’Impost 
sobre Societats i de l’Impost so-
bre la renda de no residents, en 
relació amb les rendes o guanys 
patrimonials obtinguts com a 

Resum de les  
novetats legislatives

conseqüència de les transmissi-
ons o reemborsaments d’aques-
tes accions o participacions, i 
l’Ordre HAC/171/2004, de 30 de 
gener, per la qual s’aprova el mo-
del 184 de declaració informativa 
anual a presentar per les entitats 
en règim d’ atribució de rendes, i 
es modifiquen, així mateix, altres 
normes tributàries (BOE núm. 
302, 18.12.2013).

Ordre ECO/322/2013, de 12 de 
desembre, per la qual es determi-
nen els requisits necessaris per 
no liquidar i anul·lar les liqui-
dacions dels deutes tributaris i 
no tributaris de la Generalitat de 
Catalunya que no excedeixen els 
6 euros, i per la qual es determina 
el límit exempt respecte del qual 
a les sol·licituds de fraccionament 
i ajornament no serà necessària 
la prestació de garantia (DOGC 
núm. 6526,   20.12.2013).

Llei 22/2013, de 23 de desembre, 
de Pressupostos Generals de 
l’estat per a l’any 2014 (BOE núm. 
309, 26.12.2013).

Reial Decret 980/2013, de 13 de 
desembre, pel qual es desenvo-
lupen determinats aspectes de 
la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de 
mediació en assumptes civils 
i mercantils (BOE núm. 310, 
27.12.2013)
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CARTES A LA

DIRECTORA

Sobre els honoraris,
de nou

C
omparteixo l’opinió 
del company Josep 
Ma .  Guasch Gras 
(c o l · l e g i a t  n ú m . 
8857) exposada en 
la seva carta publi-

cada al Món Jurídic de novembre 
2013, pàgina 6.

No he entès mai el per què l’art. 
246.3 segon paràgraf de la LEC 
diu que “Si la impugnación fuere 
totalmente desestimada se im-
pondrán las costas del incidente 

al impugnante” –no a l’advocat de 
l’impugnant- i en canvi “Si fuere 
total o parcialmente desestima-
da, se impondrán al abogado o 
perito cuyos honorarios se hubi-
eran considerado excesivos” –no 
a l’impugnant.

I, d’altra banda, crec que fóra inte-
ressant que, en cas d’impugnació 
parcial, l’impugnant vingués obli-
gat a dipositar la part no discutida, 
de forma similar als articles 558.1 
i 22.4 LEC.

MANUEL SOLÀ FARRÉ, COL·LEGIAT NÚM. 6.727

Els advocats de Barcelona podeu llogar 
diferents espais de la seu col·legial per a 
celebrar-hi reunions i esdeveniments del 
vostre despatx i dels vostres clients. El 
servei de lloguer té condicions preferents 
per als col·legiats amb descomptes 
d’entre el 25 i el 50 per cent. 

L'entorn on trobareu bona part d'aquestes
sales és el Palauet Casades, construït 
l’any 1883. Les instal·lacions estan 
equipades amb les tecnologies més 
avançades i tenen un aforament d’entre 
20 i 300 persones. Un dels espais més 
emblemàtics és el Pati de Columnes, que 
per la seva distribució recorda un peristil 
romà, i que és un emplaçament idoni per 
a dur a terme presentacions. El servei 
també inclou sales de reunions i auditoris 
per a conferències i jornades.

LLOGUER DE SALES Departament de Marqueting 
Tel. 93 496 18 80 (ext. 5066) www.icab.cat

MÓN JURÍDIC   DESEMBRE 2013 - GENER 2014 7



ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Tràmit de vista de l’incident d’oposició  
a l’execució hipotecària (I)

L
a Llei 1/2013, a la DT 
4a ap. 2n, atorgava 
en els procediments 
executius en marxa 
el termini d’un mes, 
per formular incident 

extraordinari d’oposició basat en 
l’existència de les noves causes 
d’oposició que preveu l’art. 557.1.7è  
i 695.1.4t LEC.
 
Com som en un incident, aplicarem 
l’art. 393.3 LEC.

Acte de la vista
Previ a la ratif icació, qüestions 
prèvies:

Primera: dubtosa constitucionalitat 
de la Llei 1/13, segons interlocutò-
ria d’inconstitucionalitat plantejada 
pel Jutjat de Primera Instància (JPI) 
núm. 7 d’Avilés, suspensió del proce-

diment sol·licitant qüestió d’inconsti-
tucionalitat davant el TC en tant l’art. 
695.4 LEC contra la Interlocutòria 
que ordeni el sobreseïment de l’exe-
cució o la inaplicació d’una clàusula 
declarada abusiva pot interposar re-
curs d’apel·lació i en la resta de casos 
no. Es considera que la norma està 
atorgant a les entitats executants la 
possibilitat de discutir en apel·lació 
la decisió del jutge d’instància, men-
tre es denega, aquesta possibilitat 
a la part executada, part feble del 
procés i a la qual han hagut de ser 
els més alts tribunals europeus que 
reconeguin aquesta condició.

Aquesta disposició és inconstitucio-
nal per fallida del principi d’igualtat 
d’armes processals, d’accés als re-
cursos, del dret a la defensa i a la 
tutela judicial efectiva (art. 24 CE) 
en relació amb el principi d’igualtat 
(art. 14 CE), ja que s’ha volgut vetar 
la discussió jurídica en apel·lacions 
sobre el contingut abusiu dels con-
tractes d’hipoteca quan l’oposició 
ha estat desestimada l’executat, pe-
rò no quan és estimada. Estableix, 
una discriminació impugnativa entre 
dues parts que pot ser contrària als 
arts. 9.1, 14 i 24.1 CE.

Segona: qüestió prejudicial davant el 
TJUE per tracte desigual en el procés 
d’execució dels consumidors enfront 
del professional. L’art. 267 del TFUE 
estableix que és el TJUE el compe-
tent per pronunciar-se sobre la in-
terpretació dels tractats; que quan 
es plantegi una qüestió d’aquesta 
naturalesa davant un òrgan juris-
diccional d’un dels Estats membres, 
aquest podrà demanar al Tribunal 
que es pronunciï sobre la mateixa, 
si considera necessària una decisió 
sobre això per poder emetre la seva 

Verónica Dávalos Alarcón
Col·legiada núm. 31.477

LA COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT VA ORGANITZAR UNA CONFERÈNCIA 
SOBRE EL TRÀMIT DE VISTA DE L’INCIDENT EXTRAORDINARI D’OPOSICIÓ A L’EXECUCIÓ 
HIPOTECÀRIA.  TOT SEGUIT TROBAREU LES PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES TRES PONÈNCIES.

G
. F

ES
SY

 ©
CJ

UE

Tribunal de Luxemburg.
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decisió, i l’art. 280 TFUE recordant 
que les sentències que dicti TJUE 
tenen força d’executiva recordarem 
que ha de ser obligació del Jutjador 
controlar si l’execució de la STJUE 
14.03.13 (cas Aziz) i la resta jurispru-
dència comunitària es porta a terme 
adequadament.

La STJUE de 21.02.13, assumpte 
C-397/11 (cas Jöros) apartat 29 “No 
obstant això, en aplicar el dret de la 
Unió, el jutge nacional ha d’observar 
també les exigències d’una tute-
la judicial efectiva dels drets que 
l’ordenament jurídic de la Unió con-
fereix als justiciables, conforme es 
garanteix en l’art. 47 CDFUE. Entre 
aquestes exigències figura el Princi-
pi de contradicció, que forma part 
del dret de defensa i que el jutge 
ha de respectar, en particular quan 
posa fi a un litigi sobre la base d’un 
motiu examinat d’ofici.”

Segons l’art. 695.4 LEC si es decla-
ra l’existència de clàusula abusiva a 
favor de la part executada i la seva 
inaplicació, la part executant pot 
interposar recurs d’apel·lació; però 
si el jutjador no la declara, el recurs 
no hi cap.

Hi ha desigualtat d’armes proces-
sals, desequilibri que vulnera el 
principi de contradicció i violació del 
dret comunitari de l’art. 47 CDFUE 
a denunciar-se per la part executa-
da l’existència d’un desequilibri pro-
cessal en aquest tipus de processos 
que precisament li impedeix acudir a 
l’Audiència Provincial, ha de plantejar 
el jutge qüestió prejudicial a l’efecte 
de consultar al TJUE si la impossi-
bilitat de recórrer la interlocutòria 
desestimació de l’oposició a la ma-
teixa pels consumidors vulnera la 
Directiva 93/13 i els arts. 38 i 47 de 
la CDFUE, en produir un desequilibri 
processal en perjudici del consumi-
dor, vulnerant el principi de contra-
dicció. ¿queda realment garantida 
la protecció dels consumidors que 
atorga la Directiva 93/13 i els arts. 
38 i 47 de la CDFUE pel que fa al dret 
de defensa, principi de contradicció 
i a la tutela judicial efectiva atès que 
al no poder recórrer la interlocutòria 
que dicti el jutge en segona instància 

els magistrats ad quem no podran 
valorar d’ofici les clàusules abusives 
del títol executiu del procediment 
hipotecari acord el dictat STJUE 
30.05.13 Jorös, cas C-397/11?

Tercera: art. 114 LH Llei 1 /13. Sus-
pensió del procediment amb base a 
l’art. 43 LEC per existència de qües-
tió prejudicial que afecta la norma.

Pel JPI núm. 2 de Marchena, es va 
plantejar contra DT 2a L.1/13 qüestió 
prejudicial davant el TJUE, pregunta:
“Si de conformitat art. 6.1 D. 93/13, 
i a fi de garantir la protecció de con-
sumidors i usuaris quan un jutge 
apreciï l’existència d’una clàusula 
abusiva relativa a interès moratori en 
préstecs hipotecaris ha de procedir 
a declarar la nul·litat de la clàusula 
i el seu caràcter no vinculant o per 
contra ha de procedir a moderar la 
clàusula d’interessos traslladant a 
l’executant o prestador perquè re-
calculin els interessos.

- “Si la DT2a de la Llei 1 /13, no su-
posa una limitació clara a la protec-
ció de l’interès del consumidor, en 
imposar implícitament l’òrgan juris-
diccional l’obligació de moderar una 
clàusula d’interès de demora que ha-
gi incorregut en abusivitat, recalcu-
lant els interessos i mantenint la vi-
gència d’una estipulació que tenia un 
caràcter abusiu, en lloc de declarar 
la nul·litat de la clàusula i la no vin-
culació del consumidor a la mateixa.

- “ Si la DT2a de Llei 1/2013 de 14 de 
maig, contravé l’article 6.1 D.93/13, 
en impedir l’aplicació dels principis 
d’equivalència i efectivitat en matèria 
de protecció al consumidor i evitar 
l’aplicació de la sanció de nul·litat 
i no vinculació sobre les clàusules 
d’interès de demora incloses en abu-
sivitat estipulades en préstecs hipo-
tecaris concertats amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei 1/2013 
de 14 de maig.”

Ratificació de l’incident d’oposició.

1. Venciment anticipat: art. 693.2 
LEC, modificat per Llei 1/13.
A la STJUE de 14 de març de 2013 
es fixen uns paràmetres específics 

per ponderar si aquesta clàusula 
pot ser declarada abusiva. Es re-
quereix  que l’incompliment tingui 
un caràcter prou greu pel que fa a 
la durada i a la quantia del prés-
tec, que aquesta facultat consti-
tueixi una excepció respecte a les 
normes aplicables en la matèria i 
que el dret nacional prevegi mitjans 
adequats i eficaços que permetin al 
consumidor posar remei a l’efecte 
del venciment anticipat.

2. Clàusula sòl - sostre:
Recordatori breu del tipus que dei-
xa fixat la clàusula sòl i sostre sent 
definida com a clàusula essencial 
del contracte que afecta a la liqui-
dació del deute, havent de decla-
rar-se nul per abusiva, per això al-
ludirem a la STS 09/05/13.
 
3. Interessos de demora:
Recordatori succint relatiu al tipus 
resultant de l’interès moratori i en 
el cas d’habitatge habitual si supera 
tres vegades l’interès legal del diner 
acord amb el que disposa l’art. 114 
LH modificat per Llei 1/13.

Sol·licitant es declarin les clàusules 
nul·les i per no posades no podent 
recalcular-les amb base a l’art. 83.1 
RDL 1/2007 i art. 6.1 D. 93/13 i juris-
prudència comunitària i l’efecte san-
cionador i dissuasori de la mateixa.

Quant a la prova, interrogatori de 
part; més documental art. 328.1 
LEC requeriment a l’entitat aporta-
ció integra l’expedient administratiu 
financer; més documental resoluci-
ons judicials a efectes il·lustratius, 
qüestió prejudicial plantejada pel JPI 
2 de Marchena TJUE, Interlocutòria 
267/13 del JPI 13 Granada Peça Opo-
sició EH 1031.01/2011; Interlocutòria 
446 JPI juny Còrdova EJ.TIT.HIPO-
TEC-425/2010; JPI núm.1 BCN, de 
31.0.13, etc.) com testifical apoderat 
de la executant certificació saldo 
deutor; notari que certifica fixació 
saldo deutor.

Si deneguen la prova, protesta art. 
393.3 LEC art. 24 CE i conforme 
principi de legalitat comunitari i ST-
JUE 9 novembre 2010 (Penzügyi Li-
zing, cas C-137/08).
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Tràmit de vista de l’incident d’oposició  
a l’execució hipotecària (II)

E
l tema que se’ns plan-
teja és de màxim in-
terès per tres motius 
fonamentals: l’elevat 
nombre d’expedients 
d’execució hipotecària 

que estan en marxa i es poden veure 
afectats per la reforma introduïda per 
la Llei 1/2013; les importants conse-
qüències que les resolucions judicials 
poden produir i també la inseguretat 
jurídica que provoca en resoldre els 
Tribunals de formes tan dispars.

En primer lloc, a mi m’agradaria dir 
que la reforma no ha deixat satisfet 
a ningú i que es plantegen múltiples 
dubtes interpretatius.

Des del punt de vista processal i cen-
trant-nos en el “tràmit de vista de l’in-
cident d’oposició a l’execució hipotecà-
ria”, potser hauria estat desitjable que 
el legislador permetés que el tribunal 
valorés amb les parts la necessitat de 
la celebració de la compareixença, de 

manera que es pogués resoldre direc-
tament amb les al·legacions per escrit 
i la documental.

Pel que fa als mitjans de prova que 
es poden utilitzar en aquesta com-
pareixença del 695.2 LEC, entenc 
que únicament s’ha d’admetre la 
documental, ja que l’expressió “es-
coltar les parts” fa referència a les 
al·legacions que puguin formular els 
lletrats de les parts (audiència en 
sentit ampli, que també podria ser per 
escrit). Per això, considero que no són 
admissibles ni la declaració de parts ni 
les testificals. I no només per la redac-
ció del precepte sinó fonamentalment 
perquè no podem perdre de vista 
la llera en què ens trobem: incident 
d’oposició en execució hipotecària. No 
s’ha ni es pot convertir aquest incident 
en un declaratiu en què pretendre pro-
var una eventual falta d’informació, vi-
ci del consentiment per error, o altres 
fets com insuficient valoració del risc 
per part del Banc, etc.

Entenc també improcedent la petició 
de declaració del notari autoritzant del 
préstec hipotecari, que a més, difícil-
ment aportarà alguna cosa més que 
ratificar-se en el que va fer constar en 
l’escriptura pública.

En aquest incident de possible control 
d’abusivitat d’alguna clàusula, només 
cal controlar les que hagin determinat 
l’execució o la quantitat exigible, no to-
tes les clàusules de la hipoteca encara 
que no s’hagin fet valer.

Marta Sánchez-Ocaña 
Magistrada del Jutjat de Primera Instància 
núm. 2 Hospitalet de Llobregat

Entenc que en la part dispositiva de 
la interlocutòria no s’ha de declarar 
la nul·litat de les clàusules que es 
considerin abusives, ja que no estem 
en el procés declaratiu que fes un 
pronunciament.

La interlocutòria que posi fi a l’inci-
dent únicament ha de resoldre com 
afecta a l’execució en curs la consi-
deració d’abusivitat (o no) d’alguna/
es clàusula/es del títol que s’execu-
ta, amb les possibles conseqüències 
que preveu la llei: des del sobrese-
ïment de l’execució, fins a la con-
tinuació per la mateixa quantitat i 
en els mateixos termes que va ser 
despatxada.

Finalment, encara amb els dubtes i 
reserves que tot això suscita, m’in-
clino a considerar que el que es 
resolgui en l’incident d’oposició a 
l’execució, només tindrà efectes en 
l’àmbit de la mateixa, de manera 
que no produeix l’efecte de cosa 
jutjada davant d’un futur eventual 
judici declaratiu (ni negativa ni po-
sitiva). Però, si s’interposa un procés 
ordinari declaratiu per declarar la 
nul·litat d’alguna clàusula del prés-
tec mentre està en marxa l’execu-
ció hipotecària del títol, entenc que 
s’haurien de buscar els mecanismes 
que permetessin aturar l’execució 
hipotecària fins que al declaratiu 
s’hagués dictat resolució. I a més 
que, a través de la mesura cautelar 
de suspensió del procés d’execució, 
l’encert podria ser plantejar en l’exe-
cució, l’existència de litispendència 
o qüestió prejudicial civil , perquè, 
realment, el que es decideixi en el 
declaratiu ha d’afectar i de tenir en 
compte en l’execució (no així al re-
vés. És a dir, si el jutge de l’execució 
ha considerat en el seu incident que 
aquesta clàusula és o no abusiva, ai-
xò no hauria de vincular ni impedir al 
jutge del declaratiu conèixer sobre el 
que s’ha sotmès a seu coneixement).

La reforma no ha deixat 
satisfet a ningú i es 
plantegen múltiples 
dubtes interpretatius
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Tràmit de vista de l’incident d’oposició  
a l’execució hipotecària (i III)

E
n aquest escenari, són 
diverses les qüestions 
pràctiques que poden 
ser objecte de debat 
o discussió:

I. Pel que fa a l’àmbit d’aplicació 
d’aquest incident d’oposició, veiem 
que, per la seva naturalesa, tindran 
cabuda tant les clàusules essencials 
(per exemple, venciment anticipat 
de l’obligació), com les accessòries 
(per exemple, interessos moratoris 
en cas d’impagament). En atenció 
als seus efectes, es valoraran úni-
cament aquelles clàusules que ser-
veixin de pressupost a l’execució, 
així com les que influeixin en la de-
terminació de la quantia, quedant al 
marge les restants. En aquest sen-

tit, és discutible si la validesa de 
les denominades “clàusules terra”, 
que encara no haguessin estat apli-
cades en un determinat contracte, 
poden ser objecte d’anàlisi en l’in-
cident de d’oposició que estudiem, 
en no servir de pressupòsit a l’exe-
cució ni influir en la seva quantia.
II . Quant al desenvolupament de la 
vista o compareixença, s’ha plante-
jat per alguns tribunals la possibilitat 
de substituir-la per un tràmit escrit. 
Si bé els limitats mitjans de defensa 
i prova facilitarien aquesta possibi-
litat, sorprèn que el legislador hagi 
previst un règim diferent segons es 
tracti de l’oposició a l’execució de 
títols no judicials -escrit - i de prés-
tecs garantits amb hipoteca -ora-
litat-, la qual cosa justifica aquesta 

diferent tramitació. D’altra banda, les 
al·legacions escrites dificultarien la 
immediatesa i la possibilitat d’im-
pugnar, si escau, l’autenticitat dels 
documents que es presentin per les 
parts.

Pel que fa a la prova, l’art. 695 LEC 
continua esmentant, tot i la reforma, 
la possibilitat d’escoltar a les parts 
i d’aportar els documents de què 
intentin valer-se. No tenen cabuda 
altres diferents mitjans de prova. 
L’audiència a les parts ho serà a tra-
vés de les seves respectives defen-
ses, sense necessitat de practicar 
el seu interrogatori i pel que fa als 
documents, no sembla que hi hagi 
cap inconvenient a demanar l’exhi-
bició documental entre parts o re-
querir l’aportació de documents 
per tercers no litigants, sempre que 
aquestes proves siguin necessàries, 
útils o pertinents. El moment pro-
cessal oportú per interessar la se-
va pràctica és la mateixa vista, tot i 
que suposi la interrupció, i no com a 
prova anticipada, en no existir, en la 
majoria de casos, un temor fundat 
que, per causa de les persones o per 
l’estat de les coses, aquests actes 
no es puguin realitzar en el moment 
processal previst (art. 293 LEC). D’al-
tra banda, fins al mateix moment de 
la compareixença no es coneixen 
els fets que seran admesos per la 
part executant i aquells altres que 
es mantindran com controvertits, el 
que implicarà que, en molts casos, 
s’hagin practicat proves que final-
ment no resulten ser necessàries.

III. Respecte dels efectes, l’art. 695 
LEC preveu, amb caràcter general, 
el sobreseïment de l’execució quan 
la clàusula abusiva constitueixi el 
seu fonament (per exemple, venci-
ment anticipat) o la no aplicació de 
la clàusula i la determinació de quan-
titat que en resulti exigible, quan no-

PER ROSA M. MÉNDEZ TOMÁS, MAGISTRADA
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

més afecti la quantia per la qual es 
despatxa execució (per exemple,  
interessos moratoris). Noteu que la 
nostra llei processal en cap mo-
ment indica que el jutjador hagi de 
declarar la nul·litat d’una determi-
nada clàusula. Únicament preveu, 
com a alternativa, el sobreseïment 
de l’execució o la no aplicació de la 
clàusula que consideri abusiva, el 
que sembla excloure la possibilitat 
de valorar la validesa d’una clàu-
sula o clàusules per la concurrèn-
cia de vicis del consentiment o per 
qualsevol altre motiu que condueixi 
a la nul·litat, més enllà de la seva 
abusivitat.

En particular, la determinació de 
la quantia del despatx d’execució 
quan es consideri abusiva la clàu-
sula relativa als interessos mora-
toris és una qüestió molt polèmica 
i amb solucions dispars en els nos-
tres tribunals.

Hi ha dues postures contraposades:
1. Els que entenen que l’aplicació de 
qualsevol tipus d’interès legal seria 
el mateix que integrar el contrac-
te, contrariant d’aquesta manera la 
sentència del TJUE de 14 de juny de 
2012 i impedint el caràcter dissua-
sori que la seva doctrina imprimia 
per a les entitats de crèdit.

2. Els qui sostenen que l’aplicació 
d’un interès legal no implica integrar 
el contracte ni moderar els interes-
sos moratoris, sinó que, a falta d’un 
interès pactat (que ha estat declarat 
abusiu), s’han d’aplicar el legal per 
imperatiu del que preveuen els arts. 
1.100 i 1.108 CC.

Més de 20 magistrats mercantils, 
de primera instància, de les audi-
ències provincials i de la Sala Civil 
del Tribunal Suprem, a la Jornada 
celebrada el 8 de maig de 2013 so-
bre les repercussions de la doctrina 
del TJUE en matèria de clàusules 
abusives en execucions hipotecàri-
es, van concloure que “En el cas de 
les clàusules d’interessos de demo-
ra, la nul·litat comportarà l’expulsió 
de la clàusula i es considera que el 
principal meritarà els interessos le-
galment previstos, i a aquests efec-

tes dues posicions majoritàries: la 
que defensa l’aplicació del Codi ci-
vil (interessos de l’article 1108 CC) 
o la que sosté l’aplicació de la Llei 
Hipotecària (interès del nou article 
114 LH)”.
D’altra banda, un altre argument a 
favor d’aquesta postura es reflecteix 
en la Disposició Transitòria 2a de la 
L. 1/2013 quan possibilita que en els 
procediments d’execució o venda 
extrajudicial iniciats i no conclosos a 
l’entrada en vigor de la Llei, i en els 
que s’hagi fixat ja la quantitat per 
la qual es demana que es despatxi 
execució o la venda extrajudicial, el 
secretari judicial o el notari atorgui 
l’executant un termini de 10 dies 
perquè recalculi aquella quantitat 
d’acord amb la limitació prevista en 
l’art. 114 LH en matèria d’interessos 
moratoris (triple de l’interès legal).

IV. En matèria de recursos, l’art. 
695.4 LEC preveu que “contra la 
interlocutòria que ordeni el sobre-
seïment de l’execució o la inaplica-
ció d’una clàusula abusiva es podrà 
interposar recurs d’apel·lació”. Amb 
anterioritat a la reforma d’aquest 
precepte per la L. 1/2013 el règim 
de recursos era similar. Només ca-
bia apel·lació quan es sobreseïen les 
actuacions. L’única novetat és que 
s’amplien els supòsits d’impug-
nació a aquelles actuacions que, 
sense sobreseure les actuacions, 
resolen sobre la no aplicació d’una 
clàusula abusiva.

Davant d’algunes qüestions d’in-
constitucionalitat plantejades, en-
tenc que el moment processal per a 
interessar-les no és la compareixen-
ça prevista per a l’oposició a l’exe-
cució, perquè la resolució d’aquest 
incident no depèn del que pogués 
resoldre el Tribunal Constitucional 
en matèria d’accés als recursos. 
En conseqüència, el plantejament 
s’hauria de diferir i plantejar amb 
ocasió de la valoració sobre l’admis-
sió d’un recurs d’apel·lació davant 
d’una interlocutòria que manté o 
declara la validesa de determinades 
clàusules.

D’altra banda, en els supòsits en 
què no es pot interposar cap recurs 

d’apel·lació, els efectes de la inter-
locutòria es limiten exclusivament al 
procés d’execució en què es dicten, 
el que sembla obrir la possibilitat 
d’acudir al declaratiu que corres-
pongui. Discutible serà, llavors, si, a 
sensu contrari, els efectes d’aquells 
actes resolutoris de l’incident d’opo-
sició que siguin susceptibles de re-
curs perquè declaren el caràcter 
abusiu d’una clàusula, estenen els 
seus efectes a qualsevol procés i no 
només a l’execució. Fet que també 
es podria considerar perjudicial i 
discriminatori i ens connecta amb 
la qüestió relativa a si la resolució 
que posa fi a l’incident d’oposició a 
l’execució té o no eficàcia de cosa 
jutjada. I així:

1. Quan l’incident d’oposició finalit-
za per interlocutòria que no declara 
l’abusivitat de les clàusules, sembla 
clar que els efectes es circumscri-
uen a l’execució i es podrà discu-
tir novament la qüestió en el pro- 
cediment declaratiu que corres-
pongui, sense que aquella resolució  
produeixi efectes de cosa jutjada.

En aquest cas, es pot estudiar la pos-
sibilitat d’interessar davant el jutge 
de l’execució la suspensió d’aquest 
procediment per prejudicialitat civil, 
amb la base de la doctrina del Tribu-
nal europeu i l’instrument que ens 
facilita la nostra llei processal (art. 
43 LEC), davant la possibilitat de sol-
licitar en el procés declaratiu i com 
a mesura cautelar, la suspensió de 
l’execució seguida davant un altre 
jutjat, de més difícil encaix.

2. Més problemàtica és la interpre-
tació que s’ha de donar a l’apar-
tat quart de l’art. 695 LEC quan la 
interlocutòria declari el caràcter 
abusiu d’una clàusula (essencial o 
accessòria), ja que, per la seva ubi-
cació a la Llei (que distingeix dos 
paràgrafs), pot semblar que produ-
eix efectes de cosa jutjada i aques-
ta qüestió no podrà tornar a plan-
tejar-se en un declaratiu posterior. 
Com a contrapartida, cap recurs 
d’apel·lació. Però cal recordar que 
les parts d’aquest especial incident 
han vist limitats els seus mitjans de 
defensa i prova.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Comentaris sobre el Projecte de la 
nova Llei de seguretat ciutadana
EN EL MOMENT DE TANCAR AQUEST ARTICLE, EL NOU PROJECTE DE LLEI DE SEGURETAT 
CIUTADANA ES TROBA EN FASE DE DEBAT GOVERNAMENTAL INTERN, PENDENT DELS INFORMES 
DEL CONSELL D’ESTAT I DEL CONSELL DEL PODER JUDICIAL. MÉS QUE UN REPÀS, ARTICLE PER 
ARTICLE, D’UN TEXT QUE ENCARA NO CONEIXEM COMPLERT NI ÉS DEFINITIU, A CONTINUACIÓ 
TROBAREU UNA SÍNTESI D’UNA SÈRIE DE PRINCIPIS ESSENCIALS PERQUÈ TOTS HI PENSEM, 
ESPECIALMENT ELS JURISTES.

I. El conflicte essencial
No exagero al dir que aquesta Llei 
Orgànica pot ser un dels textos més 
importants de la nostra democràcia, 
perquè reflecteix l’etern conflicte 
d’aquesta entre la llibertat i la se-
guretat. Tots els ciutadans estan 
disposats a sacrificar part de les se-
ves llibertats per a tenir seguretat. 
El problema és quina part. Perquè 
tots els estats utilitzen la seguretat 
no només per a protegir la socie-
tat sinó també per retallar els drets 
fonamentals i les llibertats ciutada-
nes. Tots els estats.

Certament que des de la Llei “Cor-
cuera” de l’any 92 (declarada en 
part inconstitucional per la STC 
341/93) ha plogut molt i semblen 
necessaris emplenar certs buits le-
gals sobre les noves figures que han 
vingut apareixent (excessos en els 

“escraches”, abusos en les manifes-
tacions, ocupacions il·legals, pros-
titució, drogues, “botellón”, etc.), 
però si el Dret és equilibri, un excés 
de regulació de les llibertats pot im-
plicar una reducció excessiva i fins i 
tot una desaparició de les llibertats.

II. Les raons de la nova Llei
No em crec que l’objectiu fona-
mental que diu el Ministre que té la 
proposta de Llei sigui la “despena-
lització” de moltes conductes que 
fins ara eren “faltes”, figura que 
desapareixerà en el projecte del 
nou Codi Penal.

L’objectiu, sens dubte, és reforçar el 
poder de l’Administració i augmen-
tar les restriccions en l’exercici de 
drets fonamentals tan importants 
com les llibertats d’expressió, de 
reunió, de manifestació, etc. I aquí 
sí que els advocats tenim molt a dir.

III. Els drets fonamentals
Com diu l’article 10 CE la dignitat 
de la persona, els drets inviolables 
que li són inherents i el respecte de 
la seva promoció i dels drets dels 
altres són el fonament de l’ordre 
polític i de la pau social, per això 
els drets fonamentals estan es-
pecialment protegits (art. 53 CE) 
judicial i constitucionalment i els 
excessos en les lleis orgàniques 
que han de regular el seu contin-
gut substancial poden fins i tot ser 
delicte (art. 55 CE i disposicions 
concretes del Codi Penal).

I recordo dues sentències molt im-
portants, que són les SSTC 66/95 i 

Tomàs Gui i Mori
Col·legiat núm. 7.917
President de la Secció de 
Dret Constitucional de la 
Comissió de Cultura de l’ICAB
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196/02, quan deien que “el carrer i 
l’espai urbà no és només un àmbit 
de circulació, sinó també un espai 
de participació, en el qual es pot 
fer ús dels drets d’expressió i de la 
seva manifestació col·lectiva en els 
drets de reunió i manifestació”. El 
concepte és avui totalment diferent 
del concepte ja conegut de “la calle 
es mía”. El carrer és de tots i tots 
el poden utilitzar per l’exercici dels 
seus drets fonamentals, sobretot, 
com deien aquelles sentències, per 
part de qui no tenen altres espais o 
llocs per a poder expressar les se-
ves idees.

Des de la STC 18/81, totes les ga-
ranties de l’article 25 CE sobre els 
delictes i faltes són aplicables tam-
bé a les infraccions administratives, 
en relació a les quals hem de recor-
dar alguns conceptes fonamentals.

IV. La “tipificació”
No hi ha cap diferència entre un de-
licte i una infracció administrativa, 
perquè els dos són manifestació del 
“ius puniendi” de l’Estat. L’única di-
ferència és si la seva previsió nor-
mativa està establerta al Codi Penal 
o en una Llei. Per això és exigible 
constitucionalment la “predetermi-
nació normativa” de la infracció, que 
no pot ser tan àmplia o tan poc pre-
cisa que no permeti conèixer amb 
el màxim de precisió el que està 
prohibit. Perquè només si el ciu-
tadà pot preveure anticipadament 
les conseqüències dels seus actes, 
es respectarà la seguretat jurídica, 
principi general que obliga a tots els 
poders públics (art. 9 CE). I sense 
oblidar que en els cassos dubtosos 
ha de prevaldre el principi “favor li-
bertatis” perquè fora del que estigui 
expressament prohibit, s’ha de pre-
sumir la llibertat del ciutadà.

Jo pregaria que els companys re-
passessin la llista de les previstes 
infraccions a la nova Llei, perquè 
jutgin si realment s’ha respectat o 
no el principi de tipicitat en la defi-
nició precisa de què és el que està 
prohibit.

V.- Les lleis “en blanc”
No és admissible que les infraccions 

previstes en una Llei Orgànica es 
deixin a disposició de reglaments, 
circulars o ordres administratives 
per emplenar el seu contingut, per-
què això vulnera la reserva de Llei 
que és essencial en matèria de de-
lictes i infraccions (art. 25 CE).

VI. El principi de proporcionalitat
No és admissible que una mani-
festació pugui ser sancionada amb 
600.000 Euros.

Tinc entès que s’ha reduït la xifra als 
30.000 Euros. Però en tot cas ana-
litzem una per una totes les infrac-
cions i raonem si la sanció és o no 
proporcionada, perquè si l’amenaça 
per a l’exercici d’un dret fonamental 
és excessiva, estarem anul·lant o 
restringint substancialment el ma-
teix dret.

VII. Els límits de la llibertat física
L’Administració no pot restringir 
la llibertat dels ciutadans només 
que en els casos previstos a la Llei, 
durant el menor temps possible i 
posant-los a disposició de la justí-
cia, fins i tot amb el límit màxim de 
l’article 17 CE. Entre detenció i lli-
bertat no hi caben figures intermè-
dies i els Jutges estan precisament 

per a protegir els drets fonamentals 
(són la primera trinxera en la seva 
defensa com diu el TC) fins i tot a 
través de la figura del “habeas cor-
pus” que ja apareixia al 1215 a la 
carta magna de Juan Sin Tierra.

VIII. El dret a la intimitat
Em preocupa molt el previst registre 
de dades personals, que pot afectar 
directament els drets a la intimitat, 
a la imatge i a la protecció de dades 
(habeas data). Estic segur que serà 
un dels punts que més es debatrà.

IX. L’executivitat 
i el procediment sancionador
És essencial que mantinguem que 
l’Administració no pot “castigar de 
plano” les infraccions, ni les pot 
executar en determinats supòsits 
les sancions mentre no siguin fer-
mes. Altra cosa són les mesures 
cautelars.

Tota la normativa de la Llei 30/92 
i del procediment especial per 
l’exercici de la potestat sanciona-
dora (RD 1398/93) són de directe 
aplicació per a protegir el ciutadà 
contra els excessos sancionadors 
de l’Administració.

Sense oblidar tota la normativa i la 
jurisprudència sobre la protecció 
immediata dels drets fonamentals 
pels Jutges, que són en definitiva 
els primers defensors dels drets 
fonamentals.

Tinguem fe en la justícia, però pre-
parem-nos com advocats per a de-
manar primer la raonabilitat i la pro-
porcionalitat en el projecte de llei de 
seguretat i per a defensar després 
per sobre de tot l’exercici dels drets 
fonamentals de la persona, essència 
de la democràcia, davant dels Jut-
ges, que són en definitiva els seus 
protectors.

Aquest és només el principi del que 
ha de ser un debat molt profund i 
molt seriós sobre una llei tan impor-
tant com la que es preveu que ha de 
protegir la seguretat dels ciutadans, 
restringint el menys possible els 
seus drets fonamentals, pels quals 
són precisament ciutadans.

La Llei hauria de 
protegir la seguretat 
dels ciutadans 
restringint el menys 
possible els seus drets 
fonamentals
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA

Com aconseguir publicitat sense  
invertir recursos: Ambush màrqueting
ÉS LEGAL L’ACTUACIÓ D’UNA EMPRESA QUE, ALIENA A L’ORGANITZACIÓ D’UN ESDEVENIMENT 
ESPORTIU I SENSE SER-NE TAMPOC PATROCINADORA, REALITZA UNA ACCIÓ DE MÀRQUETING 
PER LA QUAL OBTÉ UNA PUBLICITAT DEL SEU PRODUCTE?. S’HA DE COMBATRE AQUEST AMBUSH 
MÀRQUETING O FENT-HO S’ATEMPTA CONTRA LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ? 

han vist en la nostra competició 
una bona oportunitat de donar-se 
a conèixer i treure un benefici de 
l’esmentat esdeveniment.

Doncs bé, l’últim dia del torneig, 
el dia gran, quan més expectació 
s’ha generat per veure qui es pro-
clamarà campió del mateix, una 
companyia aliena a l’organització 
del torneig ha aconseguit ser la 
protagonista de la jornada domi-
nical. Aquesta marca va repartir 
gorres amb el seu logo clarament 
visible a tots els espectadors que 
van entrar al camp. Allà on filma-

I
maginem que som pro-
pietaris i  organitzadors 
d’una competició esporti-
va, per exemple, un tor-
neig de golf, que ha acon-
seguit certa repercussió 

a nivell nacional i internacional i 
que gràcies als contractes signats 
amb diferents televisions, es va a 
retransmetre en directe a diversos 
països, ja que vénen alguns dels 
golfistes més importants a nivell 
europeu. En el citat torneig, hem 
invertit prou diners, molt temps 
i sobretot, moltíssima feina. Te-
nim 3 patrocinadors oficials que 

ven les càmeres, es podia veure 
innombrables caps amb la gorra 
posada. No només això, la sorpre-
sa de la jornada va ser quan una 
avioneta va sobrevolar el camp de 
golf en repetides ocasions mos-
trant en una lona el nom de l’es-
mentada marca.

Aquesta acció de màrqueting és 
un clar exemple del fenomen co-
negut com ambush màrqueting . 
Una empresa que no ha pagat un 
cànon per ser patrocinador, es 
vincula a un esdeveniment espor-
tiu aliè, mitjançant una estratè-

Jorge Mollá Alcover
Col·legiat de l’ICAV  
núm. 15.464
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gia creativa i enginyosa i aconse-
gueix obtenir una publicitat d’un 
“producte” al iè .  Molt rendible, 
són els llestos de la classe.

Aquest t ipus d ’accions tracten 
de confondre e ls  espectadors 
i  potencials consumidors. Amb 
aquestes estratègies s’apropien 
dels valors que l’esdeveniment 
esportiu porta i tot per un preu 
molt  raonable .  I  s inó que l ’h i 
preguntin als patrocinadors ofi-
cials , que han pagat importants 
quantitats de diners per aconse-
guir certa publicitat i veuen com 
la mateixa se l’emporta un altre.

Una acció interessant va succeir 
a l’Eurocopa de futbol de 2012 en 
un partit entre Dinamarca i Por-
tugal .  El  davanter Bendtner va 
aprofitar la celebració del seu se-
gon gol davant l’equip portuguès 
per baixar uns centímetres els 
pantalons i deixar veure la seva 
roba interior. En els seus calço-
tets es podia llegir perfectament 
la marca Paddy Power, coneguda 
marca d’apostes esportives.

Des del punt de vista jurídic és 
molt complicat frenar o l luitar 
contra  aques t  t ipus  d ’ac t iv i -
tat publicitària ja que no solen 
in fr ing i r  drets  reg is trats .  E ls 
ins truments u t i l i t zats  pe ls  or-
ganitzadors dels esdeveniments 
(accions que ofereix la L le i  de 
competència deslleial, exhaustius 
programes de protecció de drets 
i la major especificitat i concre-
ció en els contractes formalitzats 
amb els sponsors oficials) no han 
estat tan ef icaços com aquests 
haguessin desitjat.

I això pel fet que cada mundial o 
olimpíada que passa, els actes de 
ambush màrqueting són més en-
revessats i enginyosos. Un exem-
ple el tenim en la marca d’auri-
culars Beats en els Jocs Olímpics 
de Londres 2012. Va enviar per 
correu ordinari uns cascos a ca-
dascun dels esportistes que for-
maven l’equip de Gran Bretanya. 
Tot i que el COI no permetia als 
esportistes promocionar marques 

en llocs web o xarxes socials, la 
companyia  Beats  va donar  en 
el clau perquè algun espor tista 
com la tennista Laura Robson va 
twit tejar alguna cosa sobre ha-
ver rebut uns auriculars. A més, 
el nedador Tom Daley va ser vist 
portant els cascs al cap moments 
abans de llançar-se a la piscina, 
moment que va ser v is t  per 7 
milions d’espectadors a la BBC. 
Una estratègia que, sens dubte, 
va tenir la repercussió desit ja-
da. Sense ser sponsor of icia l  i 
simplement amb la despesa que 
suposa l’enviament de diversos 
centenars d’auriculars va arribar 
a estar a la boca i les ments de 
moltes persones.

Com a reacció a aquest feno-
men de l  ambush  màrquet ing 
dels grans organitzadors d’es-
deveniments esportius a nivell 
mundia l ,  FIFA i  COI sobretot , 
que van veure com terceres em-
preses por taven un benefici del 
seu propi negoci,  van idear el 
que es coneix com a legislació 
anti - ambush màrqueting . Això 
és la implantació de l leis ,  amb 
la garantia que això suposa, que 
prohibeixin el ambush màrque-
ting en cadascun dels estats on 
es vagin a celebrar campionats 
del món o olimpíades.

En països com Austràlia , Sud-
àfr ica ,  Canadà, Nova Zelanda 
i  Regne Uni t  ja  és una rea l i -
tat aquest t ipus de legislació. 
Aquests països, que han organit-
zat Olimpíades i Campionats del 
món, no han tingut més remei que 
promulgar aquestes lleis, ja que 
és condició ‘sine qua non’ per ob-
tenir la celebració de tan impor-
tants esdeveniments esportius.

Quin és el contingut d’aquestes 
lleis? D’una manera molt breu el 
podem resumir en dos apartats:
a)  Es tab l iment  d ’una sèr ie  de 
paraules protegides que les em-
preses ,  en general ,  no les po-
den utilitzar (només reservades 
als patrocinadors of icia ls).  Per 
exemple, or, plata, bronze, Jocs 
Olímpics etc. són algunes de les 

paraules que figuren en aquests 
llistats. La utilització d’aquestes 
paraules podria suposar un indici 
de voler associar amb l’esdeveni-
ment esportiu, amb la possibilitat 
que l’acció pugui ser declarada il-
legal i la conseqüent sanció.

b ) Prohibició a les marques no 
of icials de real i tzar qualsevol 
anunci que pogués suggerir una 
connexió d’oficialitat amb l’es-
deveniment esportiu .  Aquestes 
accions podrien ser portades als 
tribunals per considerar contrà-
ries a dret.

Per exemple, imaginem un anunci 
en un diari que contingui la frase 
següent: “L’empresa X està orgu-
llosa de donar suport a Pepe Flo-
res en el seu objectiu de guanyar 
l’or olímpic”. Aquesta frase, que 
pot ser totalment veraç i sense 
cap objectiu de voler associar-se 
amb els Jocs Olímpics, segons 
aquest t ipus de legislació,  pot 
enganyar els consumidors, ja que 
aquests poden pensar que l’em-
presa X i els Jocs Olímpics tenen 
certa vinculació.

Les  reacc ions  con t ra  aques t 
t ipus de legis lació  no han tr i-
gat a produir-se. Els detractors 
d’aquestes lleis afirmen que les 
dues grans limitacions que hem 
vist suposen un clar l ímit a la 
ll ibertat d’expressió,  ja que les 
empreses t indran res tr ing ides 
les seves capacitats ar tístiques, 
literàries i comunicatives respec-
te dels seus productes .  Convé 
recordar en aquest moment que 
la llibertat d’expressió comercial 
està dins de la llibertat d’expres-
sió recollida en la nostra Cons-
titució (STEDH 24.02.1994, As-
sumpte Casat Coca c . Espanya).

La veritat és que l’ambush màr-
queting atrapa per la seva creati-
vitat i enginy, però no es pot des-
conèixer que, en ocasions, està 
al límit de la legalitat. El proper 
gran esdeveniment és el mundial 
de futbol de Brasil. Haurem d’es-
tar atents.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Principals novetats fiscals de l’últim 
trimestre del 2013: Societats i IVA
AQUÍ TROBAREU LES NOVETATS FISCALS MÉS SIGNIFICATIVES DE L’IMPOST DE SOCIETATS I DE L’IVA 
AMB L’APROVACIÓ DE LA LLEI 16/2013 I EL REIAL DECRET 828/2013. 

E
l catàleg de mesu-
res fiscals introdu-
ïdes pel legislador 
en l’últim trimestre 
de l’any va finalitzar 
el passat 26 de de-

sembre amb l’aprovació de la Llei 
22/2013 de Pressupostos Generals 
de l’Estat. Aquesta última no ha 
suposat la introducció de novetats 
significatives en l’àmbit de l’Impost 
sobre Societats (IS) i de l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA), ja que 
els canvis més rellevants es van 
introduir el passat mes d’octubre 
amb l’aprovació de la Llei 16/2013 
per la qual s’estableixen determina-

des mesures en matèria de fiscali-
tat mediambiental, i del Reial De-
cret 828/2013 pel qual es modifica 
el Reglament de l’Impost sobre el 
Valor Afegit.

I. Impost sobre Societats
Algunes de les novetats introduïdes 
en relació amb l’IS, com ja és ha-
bitual, despleguen els seus efectes 
de forma retroactiva per als exerci-
cis iniciats a partir de l’1 de gener 
de 2013. Entre aquestes podem 
destacar:

• Eliminació de la deduïbilitat de 
les pèrdues per deteriorament de 
cartera tant de les empreses del 
grup, multigrup o associades com 
de les participacions considerades 
com a disponibles per a la venda, 
siguin o no residents.

S’introdueix un règim transitori en-
carregat de regular la reversió del 
deteriorament de les carteres ge-
nerat amb anterioritat. En aquest 
sentit, la reversió que tindrà lloc, 
no només en el cas que s’incre-
mentin els fons propis de la par-
ticipada sinó també en el cas que 
es distribueixin dividends o parti-
cipacions en beneficis sempre que 
aquests tinguin la consideració 
d’ingrés comptable.

• La renda negativa derivada de la 
transmissió de la participació es 
minorarà en l’import dels dividends 
percebuts de l’entitat participada ob-
jecte de venda sempre que aquests 
dividends s’hagin percebut a partir 
de l’any 2009, no haguessin minorat 
el valor d’adquisició de la participa-
ció i haguessin tingut dret a l’apli-
cació de l’exempció, la deducció per 
doble imposició total o la deducció 
per doble imposició internacional.

Dolors Azcárraga Ríos
Col·legiada núm. 25.436
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En el cas que la renda negativa es 
produeixi com a conseqüència de la 
transmissió de la participació a al-
tres empreses del Grup (en el sentit 
de l’article 42 del Codi de Comerç) 
aquesta no serà fiscalment deduï-
ble, quedant diferida  la seva dedu-
ïbilitat al període impositiu en què 
la transmissió de la participació es 
materialitzi davant de tercers.

• Per tal d’equiparar el seu tracta-
ment amb el de les filials, la renda 
negativa obtinguda a l’estranger a 
través d’un establiment permanent 
tampoc tindrà la consideració de 
fiscalment deduïble.

• En l’àmbit del règim especial de 
consolidació fiscal, si com a conse-
qüència de la transmissió de les par-
ticipacions d’una societat del Grup 
consolidat aquesta deixa de formar 
part del mateix i hagués generat 
bases imposables negatives (BINs) 
que hagin estat aprofitades pel grup 
fiscal, la renda negativa derivada de 
la seva transmissió s’ha de minorar 
en l’import de les BINs que hagin 
estat objecte d’aprofitament.

• Es modifica el règim especial de 
fusions limitant la quantia de la di-
ferència de fusió fiscalment deduï-
ble en l’import de les BINs de l’en-
titat absorbida que poguessin ser 
aprofitades per l’absorbent, sempre 
que el percentatge de participació 
d’aquesta última en la transmitent 
sigui del 5 %.

D’altra banda, es prorroguen per als 
anys 2014 i 2015 les següents me-
sures temporals ja existents:

• Pròrroga en els pagaments fraccio-
nats dels tipus incrementats (això úl-
tim només per a l’any 2014), de l’obli-
gació de pagament mínim, així com de 
la integració del 25% dels dividends 
i rendes als quals els sigui aplicable 
l’exempció del article 21 del TRLIS.

• Pròrroga de les limitacions en la 
compensació de BINs (aquesta li-
mitació no afecta les rendes proce-
dents de quitacions que derivin d’un 
acord amb els creditors no vinculats 
amb el subjecte passiu).

• Pròrroga del tipus reduït de gra-
vamen per manteniment o creació 
d’ocupació per a les entitats amb 
xifra de negocis inferior a 5 milions 
d’euros.

• Pròrroga de la limitació del 40% i 
del 20 % sobre les quantitats pen-
dents d’aplicar corresponents a la 
llibertat d’amortització amb mante-
niment d’ocupació.

• Pròrroga dels percentatges mino-
rats d’amortització del fons de co-
merç (1%) i d’amortització de l’im-
mobilitzat intangible amb vida útil 
indefinida (2%).

• Pròrroga dels límits reduïts del 
25% i del 50 % de la quota íntegra 
per a l’aplicació de les deduccions 
per inversions.

• En relació amb el règim especial 
de contractes d’arrendament finan-
cer es prorroga la no necessitat que 
les quotes de recuperació del cost 
del bé siguin creixents o constants.

II. Impost sobre el Valor Afegit
En l’àmbit de l’IVA podem desta-
car com a principals novetats les 
següents:

• Desenvolupament reglamentari 
del règim especial del criteri de 
caixa el qual no resultarà aplicable 
quan el volum d’operacions realit-
zat pel subjecte passiu durant l’any 
natural superi els 2 milions d’euros 
o quan el total de cobraments en 
efectiu que realitzi respecte d’un 
mateix destinatari durant l ’any 
natural superi els 100.000 euros. 
L’aplicació d’aquest règim compor-
ta càrregues formals significatives 
no només per al subjecte passiu 
acollit al règim sinó també per al 
destinatari de les operacions afec-
tades pel mateix, i això malgrat 
que aquest últim no estigui acollit 
al règim.

• Eliminació de l’obligació de pre-
sentació telemàtica dels llibres re-
gistres d’IVA que s’havia d’aplicar 
a la generalitat de contribuents a 
partir de l’any 2014, mantenint-se 
únicament aquesta obligació per a 

les entitats inscrites en el Registre 
de devolució mensual.

• La liquidació corresponent al mes 
de juliol s’haurà d’ingressar el 20 
d’agost en lloc del 20 de setembre 
com fins ara.

• L’opció per la prorrata especial 
s’exercitarà en l’última liquidació de 
l’any amb efectes per al propi exer-
cici, el que comportarà la regularit-
zació de les deduccions practica-
des al llarg de l’any. Aquesta opció 
vincularà el subjecte passiu durant 
tres anys. Per la seva banda, en el 
supòsit d’inici d’activitat o sector 
diferenciat l’opció seguirà efectu-
ant-se en la declaració correspo-
nent al període en què es produeixi 
aquest inici.

• En relació amb la modificació 
de la base imposable de l’IVA en 
els casos de crèdits incobrables i 
d’interlocutòria judicial de concurs, 
destaquem com a novetats, entre 
d’altres, l’obligació d’acreditar pel 
subjecte passiu la remissió de la 
factura rectificada al destinatari, 
la de comunicar la rectificació a 
l’administració tributària de forma 
electrònica, així com de remetre 
les factures rectificatives a l’admi-
nistració concursal i l’exoneració 
en l’obligació de presentació de 
la interlocutòria de declaració de 
concurs.

• Obligació d’emetre factura per 
determinades operacions finance-
res per a aquells subjectes passius 
que no tenen la consideració d’en-
titats de crèdit o d’asseguradores 
i que fins ara estaven exonerats 
d’aquesta obligació.

• Finalment, es desenvolupen re-
glamentàriament les obligacions 
de comunicació a efectuar en els 
supòsits d’inversió del subjecte 
passiu que preveuen els apartats 
e) i f) de l’article 84.Uno.2n de la 
Llei de l’IVA (lliuraments immobili-
aris exempts en què es renuncia a 
l’exempció, lliuraments efectuats 
en execució de garanties immobi-
liàries o en supòsits d’execucions 
d’obres).
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

“Bones pràctiques en el 
tractament dels abusos 
sexuals a infants i adolescents”

E
l passat 16 de desem-
bre es va presentar 
al Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona 
el projecte “Bones 
p rà c t i qu es  en  e l 

tractament dels abusos sexuals a 
infants i adolescents” per part del 
degà d’aquesta corporació i tam-
bé en representació del Consell de 
l’Advocacia catalana, Oriol Rusca; 
de la presidenta de la Fundació Vic-
ki Bernadet, Vicki Bernadet; del di-
rector general de la Policia- Mossos 
d’Esquadra, Manel Prat;  del direc-
tor del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada, Josep-
Xavier Hernandez; del magistrat de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, 
Santiago Vidal; el Síndic de Greuges, 
Rafel Ribó; del sotsdirector general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia del Departament de Benestar 
Social i Família, Joan Mayoral.  En 
el projecte hi participaran també la 
Universitat de Barcelona i d’altres 
entitats socials.

 Aquest programa té com a objec-
tiu establir, amb la participació d’un 
equip multidisciplinar (format per 

jutges, advocats, fiscals, psicòlegs, 
mossos d’esquadra, metges foren-
ses, especialistes EAT, etc.), un ma-
nual de bones pràctiques  per tal 
que els diferents operadors que 
intervenen en les investigacions 
penals relacionades amb abusos 
sexuals a menors resolguin tots 
aquells aspectes detectats com 
a millorables. D’aquesta manera 
s’actualitzarà i es modernitzarà el 
protocol Marc creat el 2005 a ins-
tància del Síndic de Greuges. 

Per definir aquest protocol es rea-
litzarà al llarg del primer trimestre 
del 2014, un curs formatiu adreçat 
a tots els professionals afectats. 
També s’organitzarà un congrés, 
l’últim trimestre, on hi participa-
ran psicòlegs, juristes i comanda-
ments policials d’Islàndia, Bèlgi-
ca, Canadà i Alemanya per donar 
a conèixer els protocol d’actuació 
que en aquesta matèria segueixen 
en els respectius països. La seva 
experiència servirà per realitzar 
unes conclusions que analitzaran 
i establiran quins aspectes poden 
servir per lluitar en la nostra so-
cietat contra aquesta xacra social

Nou dossier 
temàtic sobre 
execucions 
hipotecàries

La Biblioteca del Col·legi ha 
publicat un nou Dossier so-

bre “Les últimes reformes, des 
del 2011, en matèria d’execuci-
ons hipotecàries”. Com en els 
anteriors Dossiers, es recullen 
a text complet legislació, juris-
prudència, formularis i articles 
doctrinals  sobre el tema. 

També s’inclouen les referènci-
es de les monografies, revistes i 
bases de dades disponibles a la 
Biblioteca.

Aquest és el primer dels tres 
Dossiers que ofereix una visió 
generalista sobre el tema. El 
segon Dossier incidirà en l’as-
pecte concret de les “Clàusules 
abusives”. Mentre que el tercer 
Dossier tractarà la regulació de 
la “Dació en pagament”.

El podreu consultar a www.icab.
cat a l’apartat “Biblioteca”, con-
sultant els subapartats“Biblioteca 
digital/ Dossiers temàtics 

Articles de revistes
Monografies
Revistes especialitzades
Bases de dades especialitzades
Legislació
Jurisprudència
Formularis
Adreces web

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES
DOSSIERS TEMÀTICS núm.15 

Desembre 2013

20 DESEMBRE 2013 - GENER 2014  MÓN JURÍDIC  



Sant Raimon de Penyafort, 
la festa més nostra!

L
a primera setmana 
de  feb re r  t i nd ran 
lloc els diferents ac-
tes per commemorar 
la festivitat del patró 
dels advocats: Sant  

Raimon de Penyafor t. Per això, 
us animem a què reserveu en les 
vostres agendes un forat per poder 
participar tant en les activitats de 
formació com lúdiques previstes. 

Volem que aquesta festivitat sigui 
un bon motiu per reunir-nos, per 
homenatjar aquells que complei-
xen 25 i 50 anys, però també per 

Conciliació 
obligatòria prèvia a 
l’execució hipotecària  

Els diputats de la Junta de Go-
vern responsables de la Comis-

sió de Normativa Jesús Sánchez 
Garcia i Gemma Solanas Romero 
van comparèixer el passat 27 de 
novembre,  davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parla-
ment de Catalunya en relació a 
la tramitació del projecte de llei 
de modificació de la llei 22/2010 
del codi de consum de Catalunya. 
L’ICAB va instar al Parlament de 
Catalunya, a què estableixi un pro-
cediment administratiu de concili-
ació obligatòria i prèvia a qualsevol 
procediment d’execució hipotecà-
ria judicial de l’habitatge habitual, 
atès que la Generalitat té compe-
tències en matèria de consum. 

El Col·legi d’Advocats de Barce-
lona considera que el marc legal 
actual permet al Parlament es-
tablir i regular aquest procedi-
ment administratiu, que podria 
dur a terme l’Agència catalana de 
consum, de manera que aquesta 
entitat vetllés i garantís que la so-
lució proposada o imposada sigui 
justa, pràctica i proporcionada en 
atenció a una avaluació objectiva 
de les circumstàncies i respectant 
el dret de les parts. L’ICAB tam-
bé creu que per tal de garantir el 
compliment de l’esmentada obliga-
ció conciliatòria prèvia i en tant en 
quant no s’abordin les correspo-
nents reformes normatives proces-
sals necessàries, s’hauria d’afegir 
dins les infraccions i sancions del 
Codi de consum, el tipus infractor 
corresponent, de manera que la 
incoació d’un procediment judicial 
executiu hipotecari sense la conse-
cució del procediment de concilia-
ció previ obligatori, comportaria la 
imposició a l’infractor de la sanció 
prevista.  

conèixer nous companys, ja que 
només sumant esforços podrem 
fer un millor col·legi, un col·legi 
més fort. Per aquest motiu,  s’ha 
innovat en el format d’algunes ac-
tivitats. Entre les principals nove-
tats, cal destacar que el tradicional 
sopar de gala s’ha reconvertit en 
un sopar-cocktel i es farà al Palau 
de Congressos.  Volem que la festa 
sigui més nostra! Us hi esperem!

Podeu consultar el programa en el 
tríptic que s’adjunta junt aquest 
exemplar de la revista o bé en el 
web www.santraimon.cat.

V edició del “Premi del treballs de recerca” 

L’Assoc iac ió  Ca ta lana  de 
Pèrits Judicials i Forenses 

convoca la cinquena edició del 
‘Premi de Treballs de Recerca’ 
per aprofundir i tractar la f i-
gura del pèrit judicial i la seva 
intervenció en el procés judici-
al espanyol. El premi va dirigit 
a pèrits, advocats exercents o 
sense exercici, llicenciats o doc-
torats en Dret, estudiants del 
darrer any de la llicenciatura de 
Dret, així com personal docent 
universitari. 

La data límit per presentar la 
documentació és el 3 de gener 
de 2014.

El premi es lliurarà en el marc 
dels actes de celebració de la 
Festivitat de Sant Raimon de 
Penyafor t 2014 que organit-
za el  Col·legi  d ’Advocats de 
Barcelona.

Per a més informació, podeu 
consultar les bases que trobareu 
a www.icab.cat (apartat notícies)
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Lliurament del Premi Jurídic Ferrer 
Eguizábal sobre Dret administratiu

E
l  passat 19 de de-
sembre de 2013, a 
les 18.30 h, va tenir 
lloc a la Sala de Re-
cepcions de la seu 
co l · leg ia l ,  sota la 

presidència del degà de l’ICAB, J. 
Oriol Rusca i de la presidenta de 
la Fundació Privada Ferrer Egui-
zábal i  vicedegana del Col·legi, 
Rosa M. Barberà, l’acte de lliura-
ment de la darrera edició del Pre-
mi jurídic Ferrer Eguizábal sobre 
Dret Administratiu:

El Jurat de l’edició 2012 d’aquest 
Premi ha guardonat a:

Modalitat A 
(Millors monografies 
publicades o inèdites)
Primer Premi: Marc Vilalta Rei-
xach per la seva obra  “La enco-
mienda de gestión. Entre la efica-
cia administrativa y la contrata-
ción pública”. (Thomson Reuters 

- Aranzadi 2012). Segon Premi: 
Agustí Cerril lo Martínez per la 
seva obra “El principio de inte-
gridad en la contratación pública. 
Mecanismos para la prevención 
de los conflictos de intereses y la 
lucha contra la corrupción”  (Obra 
inèdita).

Mencions honorífiques: Joan Ri-
dao i Martín per la seva obra “La 
colaboración público-privada en 
la provisión de infraestructuras. 
Revisión crí tica y recomendaci-
ones de mejora del marco regu-
lador (contratación, financiación, 
fiscalidad, contabilidad pública y 
control externo)” (Atelier 2012). 
Juli Ponce Solé per la seva obra 
“El derecho y la (Ir) reversibilidad 
limitada de los derechos socia-
les de los ciudadanos. Las líneas 
rojas constitucionales a los re-
cortes y la sostenibilidad social” 
(Obra inèdita). Alina del Carmen 
Nettel Barrera per la seva obra 

“Obligación de resolver, silencio 
administrativo y responsabilidad 
patrimonial por inactividad. Una 
perspectiva de comparación entre 
el Derecho español y mexicano” 
(Atelier 2012).

Modalitat B  
(Millors projectes d’investigació)
Premiats: Alexandre Peñalver i 
Cabré pel seu projecte d’inves-
t igació “La tute la contenciosa 
adminis trat iva de ls  interessos 
col·lectius: en especial la legiti-
mació”. Anna Bereguer Amat pel 
seu projecte d’investigació “El sis-
tema de recursos en el ámbito de 
la contratación pública española: 
pasado, presente y futuro. ¿Ins-
trumento jurídico eficaz para ga-
rantizar la transparencia y com-
batir la corrupción?”.
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Nou servei de préstec de 
llibres a les Delegacions

L
a  Biblioteca va es-
trenar el dilluns 13 
de  ge n e r  un  n o u 
se r ve i :  e l  p rés tec 
a les de legacions . 
D’aquesta manera si 

ets col·legiat de fora de Barcelo-
na pots demanar els llibres que 
necessitis, te’ls portem.

Amb aquest servei  es poden sol-
licitar tots els llibres prestables. 
L’entrega es realitzarà un cop per 
setmana i el dia variarà segons la 
delegació. Les condicions seran 
les mateixes que la de qualsevol 
préstec realitzat directament a la 
seu del carrer Mallorca. Només 
canvia el fet que la durada comen-
ça a comptar  a partir del moment 
que el llibre és a la Delegació.

Valisa d’arribada a cada delegació
 
Arenys       
Peticions fins dijous
Disponibilitat dilluns

Badalona
Peticions fins dimecres
Disponibilitat dijous

Cornellà
Peticions fins dilluns
Disponibilitat dimarts

El Prat
Peticions fins dimarts
Disponibilitat dimecres

Hospitalet
Peticions fins dimarts
Disponibilitat dimecres

Gavà
Peticions fins dijous
Disponibilitat dilluns

Igualada
Peticions fins dijous
Disponibilitat dilluns

Sant Boi
Peticions fins dimarts
Disponibilitat dimecres

Sta. Coloma    
Peticions fins dimecres    
Disponibilitat dijous

Vilafranca    
Peticions fins dijous         
Disponibilitat dilluns

Vilanova    
Peticions fins dijous         
Disponibilitat dilluns

El retorn de les obres es podrà fer 
també a les Delegacions, o direc-
tament a la Biblioteca.

Pel que fa a les renovacions, si 
finalitza el termini d’un préstec i 
el voleu prorrogar, podeu fer-ho 
per mitjà del catàleg en línia (cal 
identificar-se i accedir a “La meva 
biblioteca”). per correu electrònic 
(biblioprestec@icab.cat) o  per te-
lèfon (936011212 ext. 5316 cat o 
5416 cast)).

Per més informació podeu consul-
tar la pàgina web  www.icab.cat/
biblioteca, apartat recursos d’in-
formació, préstec.

Futura Llei de  
serveis i col·legis 
professional 

L’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de 

Catalunya ha mostrat la seva 
satisfacció per l’aprovació per 
unanimitat del Ple del Senat 
d’una moció en què s’insta el 
Govern de l’Estat al diàleg amb 
els representants d’organitza-
cions professionals per acon-
seguir  un consens bàsic en 
l’elaboració de la futura Llei de 
serveis professionals, en relació 
amb els principals eixos que ge-
neren discrepància (col·legiació, 
autoregulació i interlocució) per 
tal de garantir la qualitat dels 
serveis prestats a la ciutadania.

Des de l’aprovació de l’Avant-
projecte de llei de col·legis i 
serveis professionals, l’Associ-
ació Intercol·legial ha demanat 
l ’ober tura d’un diàleg sincer 
amb els sector col·legial en el 
procés de tramitació d’aquesta 
llei, des d’un apropament a la 
realitat del món col·legial.

Agraïment per les 
joguines recollides 
per Nadal

La Fundació Ignasi de Gispert 
agraeix la donació de joguines 

realitzada pel Grup d’Advocats Jo-
ves (GAJ), que han estat aconse-
guides gràcies a la campanya de 
recollida que van dur a terme dies 
previs a la festes de Nadal i que va 
ser tot un èxit.

Igualment el GAJ vol agrair la par-
ticipació i col·laboració de tots 
aquells que han fet possible unes 
festes més felices als infants.
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Las diez estrategias claves  
de un interrogatorio eficaz

U
n abogado que rea-
lice un interrogati-
vo eficaz:

• Es plenamente 
consciente que no 

existe en el mundo dos testigos 
que viendo lo mismo lo expongan 
de igual manera en sala: es decir, 
conoce que el testimonio de una 
persona que ha visto un aconteci-
miento depende de cinco factores:
• cómo lo ha percibido;
• cómo lo ha conservado en su 
memoria;
• cómo es capar de evocarlo;
• cómo quiere expresarlo;
• y cómo puede expresarlo.

Lo que dará como resultado que, 
en general, será mejor llamar a un 
testigo que a dos que hayan visto 
dicha situación, ya que sus testi-
monios podrán no coincidir con la 
exactitud que nos gustaría, e in-
cluso aparecerán contradicciones, 
algunas de ellas muy importantes.

• En general tenderá a elegir a 
una mujer en lugar de a un hom-
bre para testif icar: el motivo es 
claro, una persona que miente  
tiene que hacer tres esfuerzos: 
uno negar la verdad, que es rela-
tivamente fácil, el segundo inven-
tarse una mentira, que tampoco 
tiene gran dificultad y el tercero 

EN UNA JORNADA DEL ICAB SE REFLEXIONARON SOBRE LAS MEJORES TÉCNICAS DE 
INTERROGATORIO. A CONTINUACIÓN SE EXPONEN LOS CONSEJOS PARA LLEVARLO A CABO: 
QUE SE HAGA TODO LO POSIBLE DENTRO DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN, 
LA LEY PROCESAL Y LA PSICOLOGÍA DE LA SALA. LA CONCLUSIÓN ES QUE EL RESULTADO NO 
DEPENDE DE NOSOTROS EN UN ALTO PORCENTAJE, COMO MUY BIEN SABEMOS TODOS.

Julio García Ramírez
Colegiado de Madrid núm. 51.392

24 DESEMBRE 2013 - GENER 2014  MÓN JURÍDIC  



es dar detalles, y, en este caso, la 
persona que miente se encuentra 
con que debe de tener mucho cui-
dado con lo que dice y, por tanto, 
omitirá detalles centrándose en 
su mentira. Es por ello que como 
sabemos las mujeres suele dar 
muchos, pero muchos más deta-
lles que los hombres a la hora de 
declarar en sala, lo que aparenta 
una mayor credibilidad.

• Prepara el interrogatorio con 
un antelación suficiente en fun-
ción de su dificultad : voy a ser 
claro en este punto ¿de verdad 
creemos que podemos ser efecti-
vos a la hora de interrogar cuando 
nos llevamos el asunto a casa y 
después de llevar trabajando doce 
horas nos ponemos a preparar el 
interrogativo del día siguiente? Es 
decir, dejamos lo más importante 
intelectualmente cuando somos 
“desechos humanos” a partir de 
una determinada hora de la noche 
o a la mañana siguiente a las seis 
de la mañana.

A mayor dificultad de proceso hay 
que empezar a prepararlo bastan-
tes días antes para que nos vengan 
con tiempo las mejores ideas. Es 
pura matemática, si lo preparamos 
el día antes tendremos sólo una 
oportunidad de tener tales ideas; 
en cambio, si empezamos una se-
mana antes nuestras posibilidades 
se multiplican por siete. 

• Es consciente que sólo debemos 
de protestar cuando sea estricta-
mente necesario: insisto en la ex-
presión “estrictamente”. ¿Acaso la 
pregunta que nos han denegado es 
esencial? ¿Protestamos por hábito 
por el mero hecho de que nos la 
han denegado? 

La mayoría de los abogados sa-
bemos cuando protestamos en un 
interrogatorio  a partir de dicho 
momento el juez está más “sensi-
ble” con nosotros. Por tanto, gene-
rarnos una “antipatía” procesal del 
órgano judicial de forma gratuita 
es un riesgo innecesario. Protes-
temos cuando queramos… y sea 
estrictamente necesario.

• Sabe que tiene que haber una 
concordancia absoluta entre el 
lenguaje verbal y no verbal de la 
persona que declara en sala: y en 
caso de contradicción gana siem-
pre el lenguaje no verbal. A la per-
sona que declara hay que decirle 
que exponga viviendo lo que ha 
visto, y si mueve las manos mejor 
ya que le ayudará recordar mejor 
su testimonio y a aparentar mayor 
credibilidad al ser su exposición 
más natural.

• Recuerda a su testigo, cliente 
o perito que tiene que responder 
mirando al juez y no a él: y este 
detalle tiene mucha más impor-
tancia que la que pensamos. A los 
jueces no les gusta que la persona 
que declare responda al compañe-
ro que le pregunte y no se le mire 
a ellos.  Mirarles aporta más cre-
dibilidad y para ayudaros os reco-
miendo que cuando preguntéis a 
vuestros declarantes, al hacer la 
pregunta después mirar al juez pa-
ra que ellos hagan lo mismo.

• Prepara la prueba pericial te-
niendo en cuenta que toda afir-
mación del perito debe de estar 
soportada por la exposición de 

evidencias en sala que refuercen 
sus conclusiones:  Y estas eviden-
cias son: muestras, las cuales se 
deben de soportar en al acto de la 
vista, estadísticas, citando la fuen-
te, datos precisos y no opiniones, 
ejemplos que son comunes y que 
el juez puede recordar con facili-
dad, analogías y demostraciones.

De nada sirve un informe técnica-
mente extraordinario si no se con-
sigue ganar al perito contrario en 
sala, y acreditar lo que se dice es 
la mejor manera.

• Tiene en cuenta que en la prue-
ba pericial la claridad precede a 
la persuasión . Lo que no se en-
tiende, se teme. Y cuando alguien 
no entiende algo tiende a decir 
no. Por tanto, la principal habili-
dad que debe de tener un perito 
es facilitar al juez con un lenguaje 
llano los tecnicismos que emplee, 
por ello un perito se debe de acos-
tumbrar a decir “es decir” o “esto 
es como” y explicar los términos 
complicados.

• Está muy pendiente de las pre-
guntas capciosas:  estas son las 
que inducen a confusión, sobre to-
do preguntando dos o tres cues-
tiones en una misma, pudiendo, en 
caso afirmativo, poner en un grave 
aprieto la viabilidad de nuestras 
acción. Por ello, es muy importan-
te estar pendiente de protestar en 
caso de que sea esencial la pre-
gunta si el juez no está atento y 
permite la misma.

• Es plenamente consciente que 
en sus estudios de derecho y 
posgrado no ha aprendido a inte-
rrogar. De hecho, es una absoluta 
barbaridad que la mayoría de los 
abogados hayamos ido a sala sin 
tener unos conocimiento mínimos 
sobre dicha habilidad tan esencial. 
Por tal motivo, intentará acudir a 
cursos o leerá sobre la materia, 
ya que de la misma forma que el 
cirujano afila su bisturí, los abo-
gados tenemos que afilar nuestras 
armas procesales e interrogar con 
la máxima eficacia, ya que es esen-
cial en nuestra carrera profesional.

El abogado que realice 
un interrogatorio eficaz 
lo prepara con una 
antelación suficiente en 
función de su dificultad 
y sabe que tiene que 
haber una concordancia 
absoluta entre el 
lenguaje verbal y no 
verbal de la persona 
que declara en sala
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Centres de privació de llibertat 
d’estrangers i dret de defensa

Per a la norma superior de l’orde-
nament intern, l’article 62 bis, pa-
ràgraf primer de la Llei Orgànica 
4/2000, els CIE “són establiments 
públics de caràcter no penitencia-
ri; l’ingrés i estada en els mateixos 
tindrà únicament finalitat preventiva 
i cautelar, salvaguardant els drets i 
llibertats reconeguts en l’ordena-
ment jurídic, sense més limitacions 
que les establertes a la seva lliber-
tat ambulatòria, conforme al contin-
gut i finalitat de la mesura judicial 
d’ingrés acordada”. L’art. 15.1 de la 
Directiva 2008/115/CE afegeix que 
l’internament té la finalitat “única-
ment a fi de preparar el retorn o dur 
a terme el procés d’expulsió.”

Així doncs, la naturalesa jurídica 
dels centres i  de l ’ internament 

L’
a r t i c l e  1 6  d e 
l a  D i r e c t i v a 
2 0 0 8 / 1 1 5 /C E , 
de 16 de desem-
bre ,  coneguda 
com a Direct i-

va de Retorn o de la Vergonya, la 
norma de rang legal superior que 
defineix els Centres d’Internament 
d’Estrangers (CIE), estableix que 
“com a norma general, l’interna-
ment es durà a terme en centres 
d’internament especialitzats. En 
els casos en què un Estat membre 
no pugui proporcionar allotjament 
en un centre d’internament espe-
cialitzat i hagi de recórrer a un 
centre penitenciari, els nacionals 
de tercers països subjectes a l’in-
ternament estaran separats dels 
presos ordinaris.”

José Javier Ordóñez Echeverría
Col·legiat núm. 28.549

DAVANT LA SITUACIÓ DELS ESTRANGERS ALLOTJATS AL CENTRE D’INTERNAMENT 
ESPECIALITZAT (CIE) DE BARCELONA – ZONA FRANCA, L’AUTOR RECOLZA LA IDEA SORGIDA 
AL CONGRÉS DEL TORN D’OFICI DEL 2013 D’IMPLEMENTAR UN SERVEI D’ORIENTACIÓ 
JURÍDICA AL PROPI CIE PER TAL DE SALVAGUARDAR ELS DRETS DELS INTERNS.
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com a tal és doble: el caràcter no 
penitenciari del centre i la funció 
essencial  preventiva i  cautelar 
amb la finalitat de garantir l’exe-
cució de l’expulsió.

L’últim informe publicat pel Defen-
sor del Poble, en tant que meca-
nisme nacional per a la prevenció 
de la tortura, revela que, al 2012, 
1.933 persones van ser privades de 
llibertat al CIE de Barcelona - Zona 
Franca. No obstant això, solament 
es va expulsar a 970 d’elles. És a 
dir, el 49’82% de les persones no 
va arribar a ser expulsat.

Ens trobem per tant amb, almenys, 
dues conclusions reflectides per la 
realitat.

L’ in ternament  no aconsegueix 
complir amb la seva funció cau-
telar i la pràctica traeix amb re-
currència la naturalesa jurídica 
atribuïda a l’internament pel Dret. 
En altres paraules, el CIE no s’usa 
(solament) per expulsar. Que s’uti-
litzi l’internament per a altres fi-
nalitats diferents de l’expulsió des-
naturalitza i degrada injustament 
un règim que afecta amb gravetat 
els drets i les llibertats de les per-
sones, gens menys.

Els centres d’internament escapen 
al control de garanties caracterís-
tic i inherent als centres peniten-
ciaris. Encara que al juny de 2010 
va expirar el termini legal perquè 
el govern de l’Estat desenvolupés 
reglamentàriament una regulació 
completa del CIE, més de tres anys 
i mig després, aquest elemental 
mandat no ha estat complert per 
l’Executiu. Sense regulació, hi ha 
buit legal. Al buit legal, camina 
lliure l’arbitrarietat. I estem par-
lant també d’un àmbit de privació 
de llibertat, fortament reglat en el 
cas dels centres penitenciaris. La 
regulació transparenta les conduc-
tes, les fa previsibles i comprensi-
bles. La falta d’ella produeix obs-
curantisme, opacitat, inseguretat 
i sospita. El contrast del CIE amb 
els centres penitenciaris és massa 
gran com per ser admissible.
Aquestes són dos de les moltes 

i del règim de vida al CIE, la insufi-
ciència de garanties per presentar 
queixes, peticions, per ser visitats 
per familiars, amics o ONG, per 
comunicar adequadament amb 
els seus advocats... Tots aquests 
dèficits podrien millorar per a les 
persones privades de llibertat si 
de forma constant i periòdica ad-
vocats aliens al CIE entressin al 
centre a prestar un servei d’orien-
tació gratuïta.

Un SOJ amb vocació d’eficàcia i de 
salvaguarda del dret de defensa de 
les persones privades de llibertat 
al CIE, segons la meva manera 
de veure, ha de reivindicar com a 
principis propis:

Que els lletrats que prestin el ser-
vei siguin fortament especialitzats 
tant en la matèria d’estrangeria 
com en la de privació de llibertat.
Que el seu compromís amb el ser-
vei sigui durador (almenys un any) 
i l’equip de lletrats sigui reduït.

Que els lletrats realitzin tasques 
d’assessorament, pròpies de l’ori-
entació jurídica. Però també d’as-
sumpció directa de defensa dels 
interns. Aquesta potestat del SOJ 
serà realment útil per exemple en 
els casos en què el lletrat designat 
no resideix a la província de Bar-
celona o sigui convenient proposar 
mesures cautelaríssimes davant 
el jutjat contenciós-administratiu 
consistents en la suspensió de 
l’execució de l’expulsió.

Que el SOJ estigui automàticament 
legitimat per actuar processalment 
davant els dos jutjats d’instrucció 
en funcions de control i vigilància 
del CIE.

En tot cas, el disseny d’un SOJ-
CIE ha de comptar amb la duresa 
de les condicions materials i es-
tructurals que obstaculitzen i molt 
sovint impedeixen l’activació de la 
defensa dels drets fonamentals de 
les persones privades de llibertat. 
És indubtable que l’ICAB ha de 
poder exercir la seva vocació de 
garant i ajudar a la transformació 
d’aquesta realitat.

raons que es poden esgrimir per 
qües t ionar  amb contundència 
l’existència mateixa d’establiments 
com els CIE. A cap jurista hauria 
d’estranyar, per tant, un discurs en 
què s’advoqui pel tancament i la 
desaparició dels CIE i que ataqui 
la subversió de la mesura d’inter-
nament que es practica sistemàti-
cament dins dels seus murs.

En aquestes condicions, el dret de 
defensa es veu amenaçat: per l’ús 
de l’internament amb finalitats di-
ferents de les atribuïdes pel Dret i 
per la falta de regulació necessària 
i suficient del règim de vida en pri-
vació de llibertat.

Una alternativa raonable és la im-
plementació d’un Servei d’Orienta-
ció Jurídica dins del CIE. Durant 
el passat Congrés del Torn d’Ofici 
celebrat al novembre, una comuni-
cació tractava d’això. En l’assem-
blea col·legial del desembre, el 
nostre degà també va esmentar la 
iniciativa d’incorporar a advocats 
especialistes a un SOJ-CIE. Als CIE 
de Madrid i de València les iniciati-
ves dels respectius col·legis d’ad-
vocats no s’ha fet esperar, encara 
que amb desigual fortuna.

La insuficiència d’informació als 
interns, sobre les més diverses 
qüestions de la seva situació legal 

Els dèficits d’informació 
i garanties del CIE 
podrien millorar per a 
les persones privades 
de llibertat si de forma 
constant i periòdica 
s’hi prestés un servei 
d’orientació gratuïta
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Prevenció del blanqueig de capitals:  
advocats i el projecte de Reglament 

Aquestes activitats s’han d’inter-
pretar restrictivament, tal i com va 
quedar expressament establert a 
la Guia GAFI 2008 sobre aplicació 
de l’enfocament basat en el risc en 
professions jurídiques.

Les conseqüències de detectar 
indicis de blanqueig de capitals a 
l’hora de prestar algun d’aquests 
serveis són bàsicament dues:

1. Hem d’abstenir-nos de continuar 
prestant aquest servei.

2. Hem de comunicar el fet al Ser-
vei Executiu de Prevenció de Blan-
queig de Capitals (SEPBLAC)

II. El secret professional i el 
deure de comunicació en la 
Prevenció del Blanqueig de Capi-
tals i Finançament del Terrorisme 
L’article 22 de la Llei 10/2010 es-
tableix que està subjecte al secret 
professional la informació que re-
bem dels nostres clients quan de-
terminem la seva posició jurídica 
abans, durant o després d’un pro-
cediment ja sigui per defensar-lo, 
incoar-lo o evitar la seva incoació, 
reconeixent expressament el secret 
professional de l’advocat.

Aquest article s’ha d’interpretar 
extensivament, cobrint tots aquells 
espais d’activitat que no es troben 
expressament regulats en la lletra 
ñ de l’article 2.1 citat anteriorment. 
Així, és fàcil deduir que prima el 
secret professional sobre el deure 
de comunicació, i que aquest últim 

I. Activitats de l’advocacia 
subjectes a la Llei de Prevenció
del Blanqueig de Capitals 
i Finançament del Terrorisme 
Les activitats de l’advocacia subjec-
tes a la Llei de Prevenció del Blan-
queig de Capitals i Finançament del 
Terrorisme (LPBC-FT) són la con-
cepció, realització o assessorament 
en operacions relatives a compra-
venda d’immobles o entitats co-
mercials, gestió de fons, valors o 
altres actius, l’obertura i gestió de 
comptes corrents, d’estalvi o de va-
lors, organització d’aportacions per 
a la creació, funcionament o gestió 
d’empreses o de fideïcomisos, so-
cietats o estructures anàlogues, o 
quan actuïn per compte dels seus 
clients en operacions financeres o 
anàlogues.

Francesc Bonatti Bonet 
Col·legiat núm. 24.291

EN LA SEGONA DIRECTIVA COMUNITÀRIA SOBRE BLANQUEIG DE CAPITALS (2001/97/CE) 
ÉS ON ES RECULLEN ELS POSTULATS DE LA RECOMANACIÓ 12 DEL GAFI (GRUP D’ACCIÓ 
FINANCERA INTERNACIONAL) SOBRE ELS ADVOCATS SUBJECTES OBLIGATS A LA PREVENCIÓ 
DE BLANQUEIG (GATE KEEPERS). AQUESTA POSTURA HA ESTAT AVALADA POSTERIORMENT 
PER: LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURG DE 26/06/2007, LA TERCERA DIRECTIVA 
COMUNITÀRIA 2005/60/CE, I LA SENTÈNCIA DEL 6 DE DESEMBRE DE 2012 DEL TRIBUNAL 
EUROPEU DE DRETS HUMANS -CAS DE “MICHAUD” CONTRA FRANÇA-.
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opera exclusivament en aquelles 
activitats en que més ens allunyem 
de l’exercici de l’advocacia definit 
pel nostre Estatut, la Llei Orgànica 
del Poder Judicial (LOPJ) i la nor-
mativa comunitària ja comentada.

III. L’enfocament basat en el risc
i el deure de secret professional
Però, com decidir si comuniquem o 
no? Com justificar aquesta decisió? 
La resposta la trobem en la meto-
dologia que hem d’utilitzar per a la 
correcta aplicació de les mesures 
de Prevenció del Blanqueig de Ca-
pitals i Finançament del Terrorisme 
(PBC-FT) que ens vénen exigides 
en la Llei 10/2010 i el seu futur 
reglament.

L’Enfocament Basat en el Risc (EBR)  
és el mètode acollit en la nostra LP-
BC-FT per discernir aquells clients o 
operacions que contenen traces de 
blanqueig de capitals i comunicar-
les al SEPBLAC. Existeix una guia 
GAFI per a l’adequada aplicació de 
l’EBR en les professions jurídiques 
publicada l’any 2008 i que podem 
trobar en el web del Consell de l’Ad-
vocacia Espanyola.

L’EBR aconsella realitzar una anàli-
si del nostre despatx, dels serveis 
que presta i dels clients que atén o 
pot atendre, de manera que identi-
fiqui aquells clients o serveis que 
plantegen més riscos de blanqueig 
i els diferenciï d’aquells altres cli-
ents o serveis que comporten un 
risc molt baix o nul.

Aquesta tasca, denominada “anàlisi 
de riscos” i regulada en l’article 30 
del Projecte de Reglament, ha de 
ser la base i pilar de les mesures 
de PBC-FT que hem d’implantar en 
el nostre despatx.

Aquest primer pas permet simplifi-
car la nostra activitat, alleugerint la 
càrrega en molts casos i clients de 
baix risc per centrar-nos fonamen-
talment en aquells clients o supò-
sits que prèviament hem identificat 
com a rellevants.

El segon gran pas de l’EBR el tro-
bem en l’anomenat “examen espe-

obligacions de control interno. En 
concret, no han de documentar per 
escrit la seva anàlisi de risc (art. 
30); no han de tenir un Manual de 
Prevenció (art. 31), ni han de co-
municar al SEPBLAC la identitat 
de la persona responsable (ar t. 
32), ni tampoc han de sotmetre’s a 
l’examen d’expert extern (art. 36) 
o en matèria de formació és sufi-
cient que l’acrediti el representant 
davant el SEPBLAC (art. 37).

En la pràctica, els articles ante-
riors no eximeixen als subjectes 
obligats “petits” de cap d’aquestes 
obligacions, perquè sense elles és 
absolutament impossible complir 
les obligacions que es recullen en 
la Llei 10/2010 per a tots els sub-
jectes obligats (grans i petits).

La interpretació que considero 
correcta és que el Reglament per-
met als subjectes “petits” una ab-
soluta llibertat de forma a l’hora 
de dissenyar i documentar les an-
teriors obligacions, de manera que 
poden adaptar el seu programa de 
PBC-FT a la seva mida i activitat, 
mentre que els subjectes obligats 
“grans” han de complir estricta-
ment tots els requisits que fixa el 
reglament en la manera exacta fi-
xada en aquests preceptes.

VI.  La Prevenció del Blanqueig
 de Capitals com a Responsabilitat
Social Corporativa
La nostra Llei 10/2010 pretén de 
nosaltres que no par ticipem en 
aquelles operacions que suposin 
un efectiu rentat d’actius quan les 
concebem, executem o assesso-
rem sobre la seva execució o quan 
actuem com a mandataris dels 
nostres clients.

És una tasca de Responsabilitat 
Social Corporativa no permetre 
que s’ut i l i t z i  l ’advocacia per a 
finalitats il·lícites, indesitjables i 
nocives per a la Societat, i menys 
en aquests temps difícils que vi-
vim, quan la Justícia es posa en 
risc pels poders públics i nosal-
tres, els advocats, hem de mos-
trar-nos com els  seus garants 
més grans.

cial”, regulat detalladament en l’ar-
ticle 22 del Projecte de Reglament i 
que consisteix en un protocol deta-
llat d’estudi, valoració i decisió que 
haurem d’aplicar sempre abans de 
comunicar al SEPBLAC una activi-
tat sospitosa de blanqueig.

L’”examen especial” és on - en úl-
tima instància- haurem de valorar 
si existeixen indicis de blanqueig i 
és el nostre deure comunicar-los, o 
si, en canvi, ens trobem subjectes 
al secret professional i hem d’abs-
tenir-nos d’informar, documentant 
sempre la nostra decisió.

IV. Recomanacions del GAFI 
respecte a l’aplicació de 
l’enfocament basat en el risc
Entre els elements clau per a l’èxit 
d’una política de prevenció del blan-
queig en les professions jurídiques 
basada en l’EBR, el GAFI destaca 
en la Guia citada que “les autori-
tats han de reconèixer públicament 
que l’EBR no suprimirà tots els ele-
ments de risc” i que “han d’esta-
blir un entorn en el qual els profes-
sional de l’àmbit jurídic no temin 
sancions legals o estatutàries quan 
han actuat responsablement i han 
posat en execució els sistemes i 
controls interns adequats”.

Així, una correcta aplicació de les 
mesures de prevenció basades en 
l’EBR redueix a casos realment li-
mítrofes els dubtes que puguem 
mantenir sobre si comunicar o no. 
Arribats a aquest extrem, és acon-
sellable documentar les nostres de-
cisions per acreditar que s’han apli-
cat les mesures adequades, sense 
témer una sanció si puntualment 
ens equivoquem.

V. La divisió entre subjectes 
obligats grans i petits 
i el règim simplificat
Una de les principals novetats que 
ofereix el Projecte de Reglament 
és la creació d’una categoria de 
subjectes obligats integrada per 
aquells que tenen menys de deu 
persones ocupades i menys de 2 
milions d’� de balanç anual o de 
volum anual de negoci i als que 
“aparentment” s’allibera de certes 
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Crítica a la Llei de reforma energètica
DES DE QUE ES VA FER PÚBLICA LA PROPOSTA DE REFORMA ENERGÈTICA DISSENYADA PEL 
GOVERN, HAN ESTAT NOMBROSES LES VEUS QUE HAN POSAT DE MANIFEST LES TRAVES PEL 
DESENVOLUPAMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES QUE ES DERIVEN D’AQUESTA REFORMA, 
AFAVORINT EN GRAN MESURA A LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES. 

E
l  projecte de Reial 
D e c r e t  p e l  q u a l 
s’estableix la regula-
ció de les condicions 
administratives, tèc-
niques i  econòmi-

ques de les modalitats de submi-
nistrament d’energia elèctrica amb 
autoconsum i de producció amb au-
toconsum (la “Proposta”) no només 
ha paralitzat projectes sinó que ha 
despertat les crítiques de la Comis-
sió Nacional de l’Energia (CNE), que, 
en data 4 de setembre de 2013, va 
publicar un informe no vinculant en 
el que deixava constància de la seva 
oposició a les matèries més contro-
vertides de la Proposta. 

Les crítiques més significatives que 
la Proposta ha generat en el sector 
són les següents: 

“Peaje de respaldo”. La Proposta 
preveu que els consumidors aco-
llits a les modalitats d’autoconsum 

Adriana Lafuente Roig 
Col·legiada núm. 31399

� La Proposta de reforma 
energètica dissenyada 
pel Govern no només 
no preveu aquest 
benefici econòmic, sinó 
que carrega contra 
l’autoconsum a través de 
les taxes d’autoconsum 
descrites (“peaje de 
autoconsumo” i taxa de 
generació)
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hauran de pagar aquesta taxa per 
l’energia consumida procedent de la 
instal·lació de producció connectada 
a l’interior de la seva xarxa o a tra-
vés d’una línia directa. D’acord amb 
la Proposta, l’establiment d’aquesta 
taxa es justifica en la necessitat de 
remunerar la funció de recolzament 
que el conjunt del sistema elèc-
tric realitza per tal de possibilitar 
l’aplicació de l’autoconsum.  

A criteri de la CNE, fixar aquesta taxa 
únicament als consumidors acollits a 
les modalitats d’autoconsum supo-
sa un tracte discriminatori respec-
te de la resta de consumidors que, 
podent reduir el seu consum adoptant 
mesures d’eficiència energètica –tals 
com l’ús de bombetes de baix con-
sum o l’aïllament de l’habitatge, entre 
d’altres–, no pagarien per l’energia 
estalviada. En aquest sentit, la CNE 
considera que caldria substituir la taxa 
d’autoconsum per un càrrec universal 
per client que contemplés part dels 
costos enfonsats –anualitats del dèfi-
cit, primes al règim especial o compen-
sació extrapeninsular, entre d’altres– i, 
en cas de mantenir-la, la CNE proposa 
(i) modificar la seva denominació per 
la de “càrrec per autoconsum” –molt 
més apropiada considerant la fina-
litat de la taxa– i (ii) reconsiderar el 
seu import en atenció als costos que 
l’autoconsum estalvia al sistema. I és 
que, sense perjudici de les discussions 
relatives a la procedència de la taxa, 
tant la CNE com els operadors del sec-
tor destaquen que els valors numèrics 

del gravamen incorporats de forma 
transitòria a la Proposta són excessi-
vament elevats i farien econòmicament 
inviable l’autoconsum. 

Taxa de generació. Es preveu que 
les instal·lacions de producció aco-
llides a una modalitat d’autoconsum 
paguin aquesta taxa per l’energia 
excedentària abocada a la xarxa. Tot 
i que l’establiment d’aquest grava-
men no ha estat tant atacat com el 
de la taxa d’autoconsum, cal recor-
dar –com bé fa notar Greenpeace a 
les seves observacions a la Proposta 
de data 26 de juliol de 2013– que 
només és possible admetre la satis-
facció d’aquesta taxa de generació si 
l’energia abocada a la xarxa és ob-
jecte de remuneració; d’altra manera 
resultaria imperatiu satisfer un gra-
vamen de generació per una energia 
cedida gratuïtament. 

Balanç net. El sector critica que no 
s’hagi regulat el “balanç net” per tal 
d’incentivar la instal·lació de panells 
fotovoltaics o minieòlics a les propie-
tats privades. 

El balanç net és un sistema, regulat 
i desenvolupat a altres països, que 
consisteix en la possibilitat d’abocar 
a la xarxa elèctrica l’energia sobrant 
generada i no consumida, meritant 
uns drets de consum convencional 
diferits amb una vigència d’un any. 
Al febrer de 2012 es va presentar 
un primer esborrany de balanç net 
que, similar a les normatives exis-

tents d’altres països, es configurava 
com un text raonable sobre el que 
començar a treballar amb les parts 
implicades.

La Proposta no només no preveu 
aquest benefici econòmic, sinó que 
carrega contra l’autoconsum a través 
de les taxes d’autoconsum descrites 
(“peaje de autoconsumo” i taxa de 
generació).

Doble comptador. La Proposta im-
posa als consumidors acollits a 
l’autoconsum la instal·lació de dos 
equips de mesura per mesurar la to-
talitat de l’energia produïda i la con-
sumida, respectivament. Aquest re-
queriment tècnic ha generat queixes 
addicionals en els professionals del 
sector per l’elevat cost que els es-
mentats equips poden implicar en 
la instal·lació d’autoconsum. Per la 
seva banda, també la CNE proposa 
suavitzar la redacció de la Proposta 
establint com a alternativa un únic 
equip de mesura bidireccional que 
assoliria l’objectiu perseguit.

Tenint en consideració les qües-
tions apuntades, resulta oportú 
destacar, així mateix, que el tràmit 
d’urgència amb el que s’ha plante-
jat la Proposta –coincident amb el 
projecte de llei del sector elèctric 
i altres reials decrets i ordres que 
conformen el paquet normatiu de 
la reforma energètica– dificulta la 
participació i discussió per part 
dels agents involucrats. 
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...MANUEL DEL CASTILLO REY

La societat canvia i les institucions es van adaptant tant a les noves 
tecnologies com a les noves necessitats que estan sorgint, creant fins i 
tot cada cop més iniciatives solidàries per ajudar als altres. Un exemple 
en aquest sentit, és l’Hospital Sant Joan de Déu, una centre pediàtric de 
referència tant a Espanya com internacionalment. Per aquest motiu Món 
Jurídic ha entrevistat al director-gerent d’aquest Hospital, Manuel del 
Castillo Rey, amb l’objectiu de conèixer el model d’hospital que l’ha portat 
a rebre durant 10 anys consecutius el Premi Hospital TOP 20. 

“Treballem perquè els infants 
tinguin una vivència positiva 
del seu pas per l’hospital”

“Treballem perquè els infants 
tinguin una vivència positiva 
del seu pas per l’hospital”
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L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té 130 anys d’Història 
compta amb més de 1.500 professionals, realitza 14.000 in-
tervencions quirúrgiques, són parts, atén 200.000 consultes 
externes i 115.000 consultes a urgències. L’hospital es re-
geix pel Pla Estratègic PAIDHOS. En què consisteix? El pla 
estratègic PAIDHOS són les inicials d’un acrònim que resumeix 
els nostres valors: un hospital Professional, Accessible, Innova-
dor, Docent, Hospitalari, Obert, Solidari i Sostenible. L’hospital 
Sant Joan de Déu pertany a una ordre religiosa amb 500 anys 
d’història i que té un valor comú per als 300 hospitals, repartits 
per tot el món, que hi pertanyen: l’hospitalitat. S’ha d’atendre 
a tothom amb el màxim respecte humà, i sense cap tipus de 
discriminació per qüestió de raça, edat, sexe; religió o diners. 
Per això, el lema de l’hospital és “ciència i humanisme”. Per 
una banda intentem arribar a les cotes màximes tècniques a 
nivell sanitari, que és allò que la gent valora del nostre hospital, 
però sense perdre en cap moment els valors de l’humanisme. 
A l’hospital donem tanta importància a una cosa com a l’altra. 

En què consisteix l’Hospital amic?
És un projecte que té l’hospital basat en un decàleg de com-
promisos  que es desprenen de la  carta europea aprovada fa 
27 sobre els drets dels nens hospitalitzats. El projecte “Hospital 
amic” considera que els nens només han de ser hospitalitzats 
quan sigui estrictament necessari. Que els infants han d’estar 
sempre acompanyats dels seus pares, perquè no tinguin por i 
per fer l’experiència el menys traumàtica possible. Els nens te-
nen dret a estar informats, i per això els tríptics explicatius i els 
vídeos estan protagonitzats per nens i nenes i escrits amb un 
llenguatge que ells puguin entendre. Han de disposar de sales 
per jugar i comptar amb un equip de suport (voluntaris, pallas-
sos i d’altres col.laboradors per fer la seva estància més fàcil). 
Tenen dret a què se’ls respecti la seva intimitat. Si l’estància és 
llarga han d’estar escolaritzats. El nen no ha de tenir dolor. Per 
això a Sant de Déu tenim un projecte que anomenem que és 
el de “l’hospital sense dolor”, que inclou fins i tot les clàssiques 
punxadetes de les injeccions...els posem un producte 20 mi-
nuts abans per adormir la zona on s’ha de fer la punxada. Fins 
i tot tenim molt personalitzat l’aspecte del menjar per als nens 
que es passen una llarga temporada a l’hospital. 

L’objectiu és que els infants tinguin una vivència positiva del 
seu pas per l’hospital, tant si ha estat una estada puntual 
com dels casos dels malalts crònics. 

Atenen també a  pacients procedents d’altres països... 
Això respon a un dels programes de solidaritat que tenim: 
el “projecte Cuida’m”, que permet portar a Barcelona a pa-
cients d’altres països amb patologies molt greus per curar-
los i que puguin tornar bé al seu país. Tenim un altre projecte 
solidari que és a la inversa, és a dir, enviem professionals 
per millorar els aspectes sanitaris de l’hospital que té l’Orde 
a Sierra Leona. Això és possible gràcies a les aportacions 
econòmiques de moltes empreses i fundacions. 

Hi ha moltes maneres de col·laborar amb l’Hospital. Des 
dels voluntaris, actualment en tenim més de 300, a profes-
sionals que ofereixen desinteressadament els seus serveis, 
i també amb diners. 

L’Hospital Sant Joan de Déu aplica la filosofia d’un hospital 
líquid. Què vol dir això?
El concepte d’Hospital líquid ve de dos conceptes: d’una banda, 
el de societat líquida, que flueix...aplicat al nostre cas vol dir 
que l’activitat de l’hospital ha d’arribar als pacients, estiguin on 
estiguin. I de l’altra, un repte el de l’“hospital 2.0”. I fent el joc 
de paraules h2o, que és el símbol de l’aigua ara parlem hospital 
líquid. L’objectiu és arribar al pacient de forma no presencial, 
perquè el 40% dels pacients de Sant Joan de Déu vénen de 
fora de la nostra àrea d’influència. Hem de poder donar as-
sistència de qualitat de forma no presencial (per telèfon, per 
correu electrònic,. Per això tenim “el portal del pacient”, on el 
malalt té accés al seu historial, pot connectar amb el metge per 
correu electrònic o videoconferència i també té al seu abast 
recursos relacionats amb la malaltia que pateixen. 

Estem en una època de crisi que ha comportat retallades en 
l’àmbit sanitari, entre d’altres àmbits. Cal canviar el sistema 
organitzatiu i de finançament de la sanitat?
Al 2010 va arribar a l’Hospital la crisi. Teníem menys pacients, 
per la baixa natalitat i hem tingut alhora tres rebaixes del pres-
supost públic fet que ha suposat un rebaixa del 20% del pres-
supost. Davant aquesta situació vam tenir que adoptar mesures 
d’ajust (salaris, plantilles, etc ) l. Però a Sant Joan de Déu vam 
decidir també potenciar altres àrees on som punters, com el cor, 
l’ortopèdia, la neurociència, l’oncologia, els neonats, la medicina 
fetal  i alhora buscar pacients privats de la resta d’Espanya i 
de l’Estranger. Per això el gener de 2013 vam posar en marxa 
l’Unitat internacional i hem multiplicat per 4 els pacients i la 
facturació. El fet d’estar a Barcelona també ajuda molt. 

Un dels reptes de futur és la construcció del nou Hospital de 
dia. Quan es podrà fer realitat? L’Hospital necessita un equipa-
ment més gran i amb més ben dotat  als   pacients greus que 
fan tractament ambulatori. Per aquest motiu estem recaptant 
fons, necessitem 1.000.000 euros per aconseguir-ho. Per això 
hem iniciat una camànya amb  concerts solidaris, i altres inicia-
tives per recaptar diners. L’objectiu es posar-lo en marxa el juny 
de 2014. Necessitem la implicació de la societat civil. 

MANUEL DEL CASTILLO REY, Metge 
especialista en medicina Familiar i 
Comunitària. Diplomat en estadística 
aplicada a les ciències de la salut, en Gestió 
Hospitalària; en Gestió de l’empresa pública 
i Màster en gestió de empresa pública. És 
director gerent de l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona des d’abril de 2003 fins a 
l’actualitat i secretari General de la Patronal 
del Consorci d’Associació Patronal Sanitària i 
Social (CAPSS) des de març de 2007.

“Cal 1.000.000 euros per al nou 
Hospital de dia. Per això necessitem 
la implicació de la societat civil.” 
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

L’ICAB congela les quotes i aposta per 
més presència, proximitat, prestigi de 
la Corporació i serveis renovats

E
n l’Assemblea Ge-
neral Ordinària ce-
lebrada e l  passat 
19 de desembre es 
van  ap rova r,  pe r 
359 vots a favor, 

10 en contra i 8 abstencions, el 
pressupost i les quotes col·legials 
del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona (ICAB) corresponents a l’any 
2014.

Durant l’assemblea, el degà del 
Col·legi ,  Oriol  Rusca, va rati f i-
car novament el seu compromís 
de servir tant l’advocacia com la 
societat treballant pel respecte 
dels drets de tots amb il·lusió i 
l’esforç de la Junta de Govern i 
demanant la màxima implicació 
i col·laboració dels advocats que 
formem part de l’ICAB. I és que 
va reiterar, en diverses ocasions, 
que el “El Col·legi és la casa de 

tots els advocats” i que “cal su-
mar esforços” per aconseguir dur 
a terme els projectes marcats 
per la corporació per als propers 
anys. Precisament aquests objec-
tius, va dir el degà que es basen 
en tres conceptes fonamentals: 
presència, proximitat i prestigi de 
la corporació.

1. Presència a la societat civil, a 
les institucions, als òrgans de de-
cisió, i en defensa de la professió. 
Rusca va explicar que l’advocacia 
és una eina essencial per ajudar les 
persones a resoldre els conflictes, i 
que cal que la ciutadania vegi la fi-
gura de l’advocat com una persona 
propera. Va dir també que és ne-
cessari treballar conjuntament amb 
les institucions. Per aquest motiu el 
degà s’ha reunit amb totes les insti-
tucions tant jurídiques com socials 
amb les quals l’ICAB té relació, per 
establir ponts de col·laboració amb 
la professió i la ciutadania. Rusca 
va exposar que ha assistit i ho con-
tinuarà fent a tots aquells actes 
que donen visibilitat al Col·legi amb 
l’objectiu de fer sentir la veu i les 
reivindicacions de la professió.  

En aquest sentit, va recordar que 
sota el lema “un any de dol, un 

El Col·legi és la casa 
de tots els advocats i 
cal sumar esforços per 
aconseguir els objectius 
de futur de la corporació
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any de taxes” els advocats van 
fer sentir el rebuig a una mesura 
que consideren que és un obsta-
cle en l’accés dels ciutadans a la 
justícia. Rusca també va explicar 
que va aprof i tar la seva reunió 
amb e l  min is tre Gal lardón per 
abordar tant aquest tema com el 
de la situació que pateixen els ad-
vocats que presten el servei del 
Torn d’Ofici,  però que el darrer 
argument del ministre és que les 
taxes judicia ls “són un impost 
més de l’Estat”.

2. Proximitat. 
L’ICAB vol estar a prop dels més 
de 23.000 companys que actual-
ment formen part del Col·legi. Per 
això, s’han posat a l’abast dels col-
legiats dues iniciatives que estan 
ajudant a aconseguir-ho. D’una 
banda, el telèfon vermell, per sol-
licitar emparament col·legial, per 
comunicar incidències, per sol-
licitar la intervenció del defensor 
del col·legiat o per interposar una 
queixa davant de l’administració. 
De l’altra, el deganat obert, per 
oferir atenció personalitzada del 
degà i dels diputats de la Junta de 
Govern als col·legiats, cada dime-
cres de les 16.30 a les 20 hores a 
la sala annexa.

3. Prestigi de l’advocacia i del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
Rusca va afirmar que aquest pres-
tigi només s’assolirà “si aconse-
guim treballar junts en els dos pri-
mers conceptes (presència i pro-
ximitat).  Som un equip, de molts 
milers d’advocat, i comptem amb 
la vostra participació”

El degà va expressar també la ne-
cessitat de defensar per sobre de 
tot el prestigi i la dignitat de la 
professió. I en aquest sentit, va 
voler remarcar que és una tasca 
on “tots els advocats estem im-
plicats i que respon també a les 
accions indiv iduals que com a 
professionals es fan”. 

Per això, Rusca va declarar que 
la Junta serà intransigent amb 
temes de deontologia, i  que es 

perseguirà l ’ intrusisme, perquè 
és “l’única manera que la societat 
confiï més en l’advocacia. La con-
fiança es guanya amb una actitud 
activa. Les persones han de ser 
conscients que necessiten dispo-
sar d’un advocat al seu costat”.

Posteriorment, el degà va cedir la 
paraula al tresorer Josep Capdevi-
la perquè expliqués el pressupost 
previst per al 2014.

Congelació i reducció 
de les quotes col·legials
L’ICAB va presentar per al 2014 
uns pressupostos austers, amb 
reducció de la despesa i amb una 
nova congelació de quotes per si-
sè any consecutiu i la reducció de 
quotes per als 2 primers anys de 
col·legiació.

Es redueixen les quotes per al pri-
mer i segon any de col·legiació, 
per ajudar a aquells que entren 
en la professió d’advocat, perquè 
els inicis, són de ben segur, els 
més durs.

També s’aposta per més serveis, 
formació i la renovació de la borsa 

de treball, amb la voluntat d’ac-
tualitzar-la a les noves necessi-
tats i d’acord amb els temps de 
crisi econòmica actuals. L’objec-
tiu és aconseguir de forma pro-
activa detectar on hi ha llocs de 
treballs per a l ’advocacia, però 
també fomentar l’emprenedoria 
entre els col·lectiu d’advocats, 
tant amb mitjans tècnics, micro-
crèdits i màrqueting. Per aconse-
guir-ho es compta també amb la 
col·laboració del Grup d’Advocats 
Joves i de la Comissió d’Advocats 
Sèniors.

El projecte de pressupost per al 
2014 inclou les mesures per aju-
dar els col·legiats a afrontar la 
crisi i a impulsar les oportunitats 
de negoci.

També és manté l’exempció del 
pagament de la quota per nai-
xement de f i l ls o adopció; i  un 
descompte del 50% en tots els 
serveis oferts per l’ICAB per als 
col·legiats que pateixen una dis-
capacitació o tenen algun fill amb 
alguna disminució.

Quant al pressupost del Col·legi, 
un 68% dels ingressos correspo-
nen a les quotes col·legials, fet 
que s’ha de tenir en compte de 
cara a proposar canvis o establir 
la quota per trams. Pel que fa a 
les despeses, el percentatge més 
impor tant correspon al cost de 
personal, que és d’un 35%. “Dada, 
però, que és molt baixa si és té en 
compte que l’ICAB és una empre-
sa de serveis, ja que aquest índex 
sol ser habitualment entre un 50 o 
60%”, ha afirmat Capdevila.  

Després s’ha procedit  a donar 
el torn de paraula a col·legiats 
assistents.

Prèviament, a l’Assemblea ordi-
nària, ha tingut lloc, l’Assemblea 
General Extraordinària, on s’ha 
ratificat a Josep Maria Xiol com a 
defensor de la persona col·legiada 
per 311 vots a favor, 9 en contra, i 
6 abstencions.

Els objectius de l’ICAB 
es basen en tres 
conceptes: presència, 
proximitat i prestigi de 
la corporació
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

Canvis que introdueixen les dones en els 
models socials: Dret, Economia i Política
DINS EL CICLE “CANVIS QUE INTRODUEIXEN LES DONES EN ELS MODELS SOCIALS”, 
COORGANITZAT PER LA COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES, L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI 
D’ESTUDIS DE DONA I GÈNERE I LA SECCIÓ DE PSICOLOGIA DE LES DONES DEL COL·LEGI DE 
PSICÒLEGS I PSICÒLOGUES DE CATALUNYA, EL PASSAT DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2013 VA TENIR 
LLOC AL NOSTRE COL·LEGI LA TAULA RODONA-CONFERÈNCIA “DRET, ECONOMIA I POLÍTICA”. 

E
n l’acte, presentat per 
Pilar Rebaque, presi-
denta de la Comissió 
de Dones Advocades, 
i Aurora Leal, en re-
presentació de l’IIEDG, 

la ponent Blanca Padrós, advocada 
especialista en temes europeus i in-
ternacionals i vocal de la Comissió de 
Dones Advocades, va posar de relleu 
com, igual que en l’economia i la polí-
tica, el món del dret és també un món 
tradicionalment masculí en el qual 
han anat entrant paulatinament do-
nes i aportant unes altres maneres de 
fer, i com, a l’igual que en l’econòmic 
i el polític, també en l’àmbit jurídic 
les cúpules segueixen tenint encara 
una composició molt majoritàriament 
masculina, representada per la pro-
porció de socis en els grans despatxos 
d’advocats/des i de magistrats en els 
alts tribunals, on els estils dominants 
segueixen també sent masculins, en 
el sentit clàssic de la paraula, i com 
simultàniament les escoles de negoci, 
si bé presentant-los com a neutres, 
ensenyen models de lideratge feme-

ní com a sistema òptim de lideratge 
i gestió de les organitzacions, essent 
tant un canvi de mentalitat com una 
composició equilibrada d’homes i do-
nes en els llocs de presa de decisions 
essencials per aconseguir un veritable 
canvi de paradigma en l’àmbit social, 
econòmic, polític i jurídic.

També la ponent Virgínia Ferrer, co-
missionada del rector per a Participa-
ció, Ocupabilitat i Emprenedoria So-
cial de la Universitat de Barcelona, en 
base a l’estudi del qual és coautora, 
“ManagGend: Indicadors de gestió i de 
gènere per a la competitivitat i creixe-
ment dels sectors públic i privat de 
Catalunya en una societat del coneixe-
ment complexa”, va posar de manifest 
com, de conformitat amb les estadísti-
ques recollides en l’estudi, coincidents 
amb els resultats dels informes de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, el 
lideratge que més bons fruits dóna a 
les empreses és el femení, i va desta-
car la importància de divulgar aquest 
tema, pràcticament invisible als mit-
jans, d’ensenyar-lo a les universitats, i 

de dur a terme també una labor indivi-
dual de promoció d’un canvi de model, 
activant l’efecte papallona.

Per la seva banda, la ponent Lourdes 
Benería, professora Emèrita de la Uni-
versitat de Cornell (EE.UU) i profes-
sora associada a l’IIEDG, va posar de 
relleu els treballs realitzats des de fa 
molts anys per l’economia feminista, 
amb estudis que malgrat les resistèn-
cies es van aconseguir incorporar en-
tre altres a l’Organització Internacional 
del Treball (OIT), posant en valor el 
treball de les dones en tasques no re-
munerades i el seu valor en el Produc-
te Interior Brut dels països, i va fer un 
repàs de la trajectòria de l’economia 
feminista en temes que ara semblen 
nous però que ja moltes dones van 
posar de relleu anys enrere sobre el 
funcionament de l’economia.

Finalment, la conferenciant Itziar Gon-
zález, arquitecta i urbanista, ex-regidora 
del Districte de Ciutat Vella, va parlar 
de la seva experiència en la política 
amb paral·lelismes amb el món de 
l’arquitectura en relació a la solidesa o 
no de les estructures, va posar de re-
lleu com des de dins de la política amb 
el funcionament actual dels partits li 
va ésser impossible canviar les coses, 
motiu pel qual va prendre la decisió de 
dimitir, i va destacar que, sens perjudici 
de la continuïtat del sistema de partits 
polítics -si bé amb modificacions per 
al seu millor funcionament-, és essen-
cial la participació que s’està produint 
paral·lelament per part de la societat ci-
vil a través dels moviments socials que 
podrien trobar-se i interactuar a través 
d’un hemicicle complementari a l’oficial, 
com el que s’està impulsant mitjançant 
el moviment Parlament Ciutadà.
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del menor. Madrid: Tecnos, 
2013. [347(46)Esp]

SÁNCHEZ GARCÍA, 
JESÚS MARÍA
Declaración de cláusula 
abusiva. Barcelona: Biblioteca 
del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, 2013. Accés lliure  
 

 

DRET 
CONSTITUCIONAL
BALAGUER CALLEJÓN, 
MARÍA LUISA
Derecho de la información y 
de la comunicación. Madrid: 
Tecnos, 2013. [342.727(46)Bal]

GARCÍA GUERRERO, 
JOSÉ LUIS (DIR.)
Los derechos fundamentales: la 
vida, la igualdad y los derechos 
de libertad. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [342.7(46)Der]  

GIL RUIZ, JUANA MARÍA 
(COORD.); BARRÈRE UNZUETA, 
MARÍA ÁNGELES…[ET AL.] 
Assetjament sexual i assetjament 
per raó de sexe: actuació de 
les administracions públiques 
i de les empreses. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 
Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada, 2013. 
[331.44(46):342.722Ass]  

GUTIÉRREZ PEÑA, FLORENCIO
Sobre las Cortes de Cádiz 
y la Constitución de 1812. 
Madrid: [el autor], 2013. 
[342.4(46)”1812”Gut]

DRET FISCAL
BANACLOCHE PALAO, CARMEN
El impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[336.22(46):352Ban]

BENAVENTE CUESTA, JULIÁN
Presunciones tributarias: claves 
para su correcta aplicación. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[336.2(46)Ben]
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����Trobareu l’accés a la versió electrònica 
al catàleg de la Biblioteca a www.icab.cat 

FERNÁNDEZ MARÍN, FERNANDO
La imposición local de los 
vehículos de tracción mecánica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.
[336.22(46):352Fer]  

DRET 
INTERNACIONAL
ESPINOSA CALABUIG, ROSARIO 
(DIR.)
Las Reglas de Rotterdam sobre 
transporte marítimo: pros y 
contras del nuevo convenio. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[DM-347.795Reg]  

FOBLETS, MARIE-CLAIRE; 
YASSARI, NADJMA (DIRS.)
Approches juridiques de la 
diversité culturelle = legal 
approaches to cultural diversity. 
Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 
2013. [341.1/.8:316.4App]
 

DRET LABORAL  
BALLESTER LAGUNA, 
FERNANDO
La impugnación del despido 
colectivo: (en el marco del 
artículo 124 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora 
de la Jurisdicción Social). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.135(46)”2012”Bal]  

BARCELÓN COBEDO, SUSANA
Trabajo a tiempo parcial y 
seguridad social: (con las reformas 
introducidas por el RDL 11/2013). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.113.8(46)Bar]   

BENAVIDES VICO, ANTONIO
El ajuste de las condiciones 
laborales. Valladolid: Lex Nova, 
2013.[331.125.3(46)”2012”Ben]

DÍAZ RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL
Detectives y vigilantes privados 
en el ámbito laboral: poder 
empresarial y prueba judicial. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[351.746(46):343.132Dia] 

DUEÑAS HERRERO, 
LAURENTINO JAVIER (DIR.)…
[ET AL.]
Guía práctica de mediación 
sociolaboral. Valladolid: Lex 
Nova, 2013. 
[331.15(46)(036):304Gui]

OLLÉ SESÉ, VERÓNICA
La reforma laboral un año 
después: algunas cuestiones 
planteadas en la instancia.  
Barcelona: Biblioteca del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, 2013.   
Accés lliure 

REY GUANTER, SALVADOR 
DEL (DIR.); MORENO PIÑERO, 
FERNANDO (COORD.)
Multinacionales y globalización 
de los recursos humanos. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[331.101.262Mul]

ROMERO BURILLO, ANA 
MARÍA; MORENO GENÉ, JOSEP 
(COORDS.); BOADA GRAU, JOAN 
(AUTS.)…[ET AL.]
La gestión del absentismo 
laboral: impacto económico, 
aspectos sociales y psicológicos 
y régimen jurídico-laboral. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.94(46)Ges]  

SALA FRANCO, TOMÁS; LÓPEZ 
GARCÍA DE LA RIVA, IVÁN
Los mecanismos empresariales 
de defensa frente a una huelga. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.89(46)Sal]  

SALA FRANCO, TOMÁS; 
PEDRAJAS QUILES, ANTONIO

La modificación e inaplicación 
de las condiciones de trabajo. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.125.3(46)Sal]  

DRET MERCANTIL  
AZNAR GINER, EDUARDO
Refinanciaciones de deuda, 
acuerdos extrajudiciales de 
pago y concurso de acreedores.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.736.2(46)”2013”Azn]  

BATALLER GRAU, J.; BOQUERA 
MATARREDONA, J.; OLAVARRÍA 
IGLESIA, J. (COORDS.); CUÑAT 
EDO, VICENTE (AUTS.)...[ET AL.]
El contrato de seguro en la 
jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (1980-2012). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.764.02(46)Con]  

CARBAJO CASCÓN, FERNANDO
Sistemas de distribución 
selectiva: (aspectos 
concurrenciales, contractuales y 
marcarios).  Las Rozas (Madrid): 
La Ley, 2013. [347.751.7(46)Car]

LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, 
MERCEDES
Tratamiento procesal de la 
insolvencia transfronteriza en la 
Unión Europea. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.736(4-672UE)Llo]  

MARISCAL GARRIDO-FALLA, 
PATRICIA
Derecho de transformación y obra 
derivada. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.78.03(46)Mar]  

VIERA GONZÁLEZ, A.; 
ECHEBARRÍA SAENZ, JOSEBA 
AITOR; RUIZ PERIS, JUAN 
IGNACIO (DIRS.); ARRANZ 
MADRID, LOLA; MORENO 

SERRANO, ENRIQUE (COORD.); 
ALONSO SOTO, RICARDO 
(AUTS.)…[ET AL.]
La reforma de los contratos 
de distribución comercial. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[347.751.7(46)Ref] 

DRET PENAL  
IGLESIAS SKULJ, AGUSTINA
Trata de mujeres con fines de 
explotación sexual: análisis 
político-criminal del artículo 
177 bis del Código Penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.544(46)Igl]  

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª ISABEL; 
MENDOZA CALDERÓN, SILVIA
Teorías de la criminalidad. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.9(46)(035)Mar]  

MATALLÍN, ÁNGELA
Delitos relativos a la protección 
de la biodiversidad. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013.
[343.77(46)Mat]  

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ 
MANUEL
La justificación de las leyes 
penales. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.222(46)Par]    
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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]).

RECENSIÓ

En aquest llibre, dividit en 37 apartats, trobeu sistematitza-
des més de 500 sentències de la Audiència Provincial de 
Barcelona seguint l’articulat de la Llei d’Enjudiciament Civil. 
De manera clara i directa es troba la actual doctrina judicial, 
amb indicació de  si s’ha vist alterada per les diferents re-
formes normatives de la LEC, destacant la nova regulació. 

En cada una de les matèries analitzades, s’hi inclouen els 
acords de magistrats civils dels Jutjats de Primera Ins-
tància i de l’Audiència Provincial de Barcelona que s’han 
aprovat fins octubre de 2013. Per fer una obra complerta, 
en cadascú dels seus apartats hi ha una selecció biblio-
gràfica que permet a l’advocat ampliar ràpidament els 
seus coneixements. 

PICÓ I JUNOY, JOAN
La interpretación de la 
LEC: Audiencia Provincial 
de Barcelona: 2000-2013: 
jurisprudencia procesal. 
Barcelona: RJC: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.91(46)Pic]    

PÉREZ PABLO, ROSA MARÍA 
(COORD.) ; ARAGONÉS SEIJO, 
FERNANDO…[ET AL.]
Práctica de recursos 
administrativos y recurso 
contencioso-administrativo : 
formularios sobre revisión de 
actos y disposiciones en vía 
administrativa, económico-
administrativa y recurso 
contencioso-administrativo. 
Barcelona : Atelier, 2013. 
[35.078.3(46)(083.2)Pra]

Aquest llibre de formularis - elaborat per membres del 
cos d’advocacia de la Generalitat de Catalunya - recopila 
els models d’escrits d’ús general en els procediments de 
revisió d’actes i disposicions en la via administrativa i els 
models d’escrits processals més usuals en el marc del 
recurs contenciós administratiu. El llibre inclou, també, 
comentaris referits als formularis amb remissions nor-
matives i jurisprudencials que pretenen facilitar la tasca 
dels diferents operadors jurídics en la pràctica diària.

IBARRA SÁNCHEZ, JUAN LUIS
Teoría y práctica de los juicios 
verbales de desahucio: el juicio 
monitorio de desahucio por 
falta de pago (actualizado a la 
Ley 4/2013, de 4 de junio, de 
medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler 
de viviendas). 2ª ed. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2013.
[347.919(46):347.453.3Iba]

IGARTUA SALAVERRÍA, JUAN
La “sucinta explicación” 
en el veredicto del jurado. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.161(46)Iga]  

MUÑOZ SABATÉ, LLUÍS
Curso superior de probática 
judicial: cómo probar los 
hechos en el proceso. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2012. 
[347.94(46)Muñ]

NAVARRO SEGURA, EUGENIA
Marketing jurídico. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.965(46):331.15Nav]  

OVEJERO PUENTE, ANA MARÍA 
(COORD.)
La presunción de inocencia y 
los juicios paralelos. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2012. 
[343.137/.139(46):342.722Pre]

RUIZ RODRÍGUEZ, LUIS RAMÓN 
(COORD.)
Crimen organizado y 
extranjería en España y 
Marruecos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013
[343.341(46:64)Cri]  

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS-
MARÍA; MIRÓ LLINARES, 
FERNANDO (DIRS.)
La teoría del delito en la 
práctica penal económica. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[343.7(46)Teo]

UZ JIMÉNEZ, JOSÉ DE LA
Manual de grafística. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.148(035)Uz] 

DRET 
PROCESSAL  
ALTÉS TÁRREGA, JUAN 
ANTONIO (ED. Y COORD.); 
ALTÉS TÁRREGA, JUAN 
ANTONIO…[ET AL.]
Técnicas y habilidades jurídicas 
básicas. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013.
[347.965.4(46)Tec]  

CASAS DOMÍNGUEZ, ISABEL
Gestión documental para 
abogados. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [347.965:658Cas]  

Execucions hipotecàries: les 
últimes reformes, des del 
2011. Barcelona: BICAB, 2013.   
Accessible només per als 
col·legiats de l’ICAB 

GARCÍA PASCUAL, CRISTINA 
(COORD.); AGUILÓ REGLA, 
JOSEP…[ET AL.]
El buen jurista: deontología 
del derecho. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.96(46):174Bue] 

GUERRA PÉREZ, MIGUEL; 
NIKOLAEVA GEORGIEVA, 
KRISTINA 
Proceso monitorio general 
y especial de propiedad 
horizontal. Las Rozas 
(Madrid): Sepin, 2013. 
[347.919(46):347.238.3Pro]
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NOU SERVEI
PRÉSTEC DE LLIBRES

DELEGACIONS

DE

A LES

Nou servei de préstec de llibres a les delegacions
El Col·legi d’Advocats vol facilitar que els advocats censats 
a les delegacions tinguin un accés més fàcil i còmode al 
fons documental de la Biblioteca.
Amb aquest servei es podran sol·licitar tots els llibres pres-
tables mitjançant el formulari on-line que trobareu al web.
www.icab.cat/biblioteca apartat Recursos d’informació/Préstec



Passes Perdudes

Col·labora, per a una societat millor! 
EN AQUESTES DATES MÓN JURÍDIC VOL DONAR VEU A ENTITATS QUE TREBALLEN DES DE FA 
MOLT DE TEMPS PER MILLORAR LA VIDA DELS INFANTS I DE LA GENT GRAN.  A CONTINUACIÓ 
TROBAREU UNA DESCRIPCIÓ DELS SEUS PROJECTES I DELS REPTES DE FUTUR. GRÀCIES A LA 
SUMA DE MOLTES PETITES ACCIONS HAN POGUT AJUDAR A MOLTES PERSONES. PERÒ ARA, 
CAL MÉS AJUDA QUE MAI. COL·LABORA-HI PER CONSTRUIR UNA SOCIETAT MILLOR!

Fundació Privada 
degà Ignasi de Gispert
Adreça postal: Mallorca, 283, pl. Baixa 08037 
Barcelona
Pàgina web: www.icab.cat
Correu electrònic: fundacio@icab.cat

Breu descripció del projecte: 
La Fundació va ser creada a mitjans de 1999 
amb la finalitat de dur a terme totes aquelles 
tasques necessàries per  promoure, impulsar i 
afavorir l’obra social en benefici dels col·legiats 
inscrits a al Col·legi d’Advocats de Barcelona, i 
també  de les persones vinculades a aquests. 
L’obra social de la Fundació ofereix ajuts 
econòmics en situacions temporals d’infortuni, 
precarietat o de greus dificultats econòmiques 
per raó de malaltia, accident o jubilació; amb 
l’opció de realitzar qualsevol altre tipus de ser-
vei o prestació, depenent en aquests casos, 
dels convenis signats amb altres entitats vin-
culades també a l’àmbit d’obra social. Fins al 
moment s’ha ajudat a més de 700 beneficiaris. 

Com es pot col·laborar amb el vostre projecte?
Rebent donacions privades, fruit de la sensi-
bilitat, consideració i l’esforç de tots aquells 
que, coneixedors de la tasca de la Fundació, 
estant contribuint a fer-ho possible i garantir-
ne la continuïtat. 

Objectius de futur?
El més important i principal es assegurant-

nos de poder assolir tots els objectius previs-
tos, tenint sempre una porta oberta per tots 
aquells que s’apropen en petició d’ajut, de su-
port, de caliu humà, i en definitiva simplement 
per poder viure. 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 

Amics de la Gent Gran
Adreça postal: Carrer d’en Grassot, 3. 1r 08025 
Barcelona
Pàgina web: www.amicsdelagentgran.org 
Correu electrònic: info@amicsdelagentgran.org

Descripció del projecte:
Amics de la Gent Gran som una organitza-
ció de voluntariat que treballem des del 1987, 
gràcies a la iniciativa d’un grup de persones 
interessades en combatre la soledat i la margi-
nació de les persones grans, mitjançant l’acció 
de 900 voluntaris que les acompanyen, la 
sensibilització de la societat i la col·laboració 
econòmica de gairebé 2.00 persones sòcies i 
donants. Desenvolupem la nostra acció social 
i sensibilitzadora a Barcelona, Badalona, San-
ta Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú i 
Cambrils. A nivell estatal, formem part de la 
Federació Amigos de los Mayores, que compta 
amb entitats a Catalunya, Madrid i València. 
El programa com a tal té tres anys, però amb 
ell, l’Hospital recupera una tradició històrica 
de vinculació amb la ciutadania. En aquests 
moments, l’Hospital ja compta amb la parti-
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cipació de més de 2.000 amics, com  asso-
ciacions, fundacions, voluntaris, empreses 
i particulars que col·laboren amb el centre 
per fer realitat aquests programes.

Com es pot col · laborar amb el vostre 
projecte?
Amics de la Gent Gran és possible gràcies 
a la participació de tothom. Amb la donació 
de temps o de diners, podrem seguir lluitant 
contra la soledat de moltes més persones 
grans de Catalunya. Trucant al 932076773 
o enviant un correu a info@amicsdelagent-
gran.org informem de totes les possibilitats 
de col·laboració amb la nostra causa.

Objectius de futur?
L’últim any hem dedicat part dels nostres 
esforços a elaborar el Pla Estratègic 2014-
2016, el nostre full de ruta per al desenvo-
lupament de cara al futur i és un compro-
mís que adquirim davant la societat. Tam-
bé volem impulsar la incidència política i 
la conscienciació social d’Amics de la Gent 
Gran. Creiem que ha arribat el moment de 
fer un pas endavant per fer arribar l’amistat, 
el caliu humà i la dignitat a la vida de mol-
tes persones grans. A curt termini volem 
desenvolupar la nostra acció social a Vic 
i Osona, Sabadell, Girona, Sant Cugat i 
Cardedeu-Granollers.

Oriol Alsina, director gerent d’Amics de la 
Gent Gran 

UNICEF Comitè Catalunya 
Adreça postal:  C/Mallorca 346 Baixos 
08013 Barcelona
Pàgina web: www.unicef.es/cat
Correu electrònic: lruich@unicef.es  

Descripció del projecte:
UNICEF és l’Agència de les Nacions Unides 
per la Infància i el seu objectiu és treba-
llar perquè tots els infants del món tinguin 
garantits tots els seus drets, que estan re-
collits a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, la més ratificat de la història. Treba-
lla des del 1946  per conscienciar la societat 
d’arreu del món sobre els problemes que 
afecten a la infància; per mobilitzar recur-
sos per finançar els programes que es duen 
a terme als països en vies de desenvolu-
pament; i dóna resposta a les emergències 
humanitàries que afecten els infants i les 
seves famílies. 

Com es pot col·laborar 
amb el vostre projecte?
El valor més preuat d’UNICEF són els seus 
socis (31.000 socis actualment) que amb 
les seves col·laboracions financen els pro-
jectes a favor de la infància de tot el món. Hi 
ha també altres maneres de col·laborar. En-
viant un SMS amb la paraula NEN al 28028 
(amb el preu d’aquest missatge és íntegre 
per a UNICEF), UNICEF pot tractar un infant 
amb desnutrició aguda durant un dia. 

Les empreses també poden col·laborar 
amb UNICEF. Fins i tot, les persones que 
ho desitgin poden destinar una part del seu 
testament a UNICEF. Per rebre més infor-
mació es pot trucar al 934531782 o el web 
www.unicef.es/cat 

Objectiu de futur?
UNICEF lluita per canviar la vida dels in-
fants. Per salvar-los vida, perquè vagin a 
l’escola, a ser vacunats, a disposar d’aigua 
potable, per ser protegits d’abusos i vio-
lència, perquè es tingui en compte la seva 
opinió, perquè puguin jugar, perquè puguin 
desenvolupar-se adequadament. Perquè pu-
guin ser infants en tota la seva plenitud. 

Anna Folch, 
Presidenta d’UNICEF Comitè Catalunya 
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Passes Perdudes

F.P. Avismón-Catalunya
Adreça Postal: Jocs Florals, 59 – 08014  
Barcelona
Pàgina web:  www.avismón.org
Correu electrònic:  info@avismon.org

Descripció del projecte
Un grup de persones de diferents àmbits pro-
fessionals, sensibilitzats per les problemàtiques 
de la gent gran, creen Avismón-Catalunya, amb 
l’objectiu principal de pal·liar la solitud de les 
persones grans que viuen soles al seu domicili. 
No obstant, anem més enllà i intentem vetllar 
perquè totes les necessitats que pugui tenir una 
persona gran estiguin cobertes, cercant per ella 
recursos, públics o privats. Estem treballant en 
aquest projecte des de l’any 1996.

Com es pot col·laborar amb el vostre projecte?
Fent-vos padrí/amic de la Fundació, pagant 
una quota  a partir de 10 � mensuals. Fent-vos 
voluntari i anar a visitar un  avi/àvia un cop a 
la setmana o d’altres tipus de voluntariat, com 
arranjaments de la llar, feines de despatx, etc. 
Fent donatius per als nostres projectes.

Algun projecte/objectiu de futur?
En un futur, està en projecte implantar Radars 
a Sants-Montjuïc i Avismón s’ha ofert per dur 
a terme la detecció i seguiment a les persones 
grans d’aquest Districte

I també, degut a la demanda que es fa des de 
residències perquè visitem i fem seguiment te-
lefònic a persones grans que no tenen família 
i no reben mai visites.

L’objectiu de futur serà incrementar el nombre 
d’aquestes atencions.

Magdalena Blasco Legaz, 
directora d’Avismón-Catalunya

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Adreça postal: Pg Sant Joan de Déu, 2. 08950 
Esplugues de Llobregat
Pàgina web: www.hsjdbcn.org 
Correu electrònic: info@hsjdbcn.org

Breu descripció del projecte: 
El programa “Amics de l’Hospital Sant Joan de 
Déu” és una iniciativa de mobilització social mit-
jançant la qual l’Hospital pretén crear una xarxa 
social de persones que estiguin interessades a 
rebre informació de l’Hospital i/o col·laborar a 
fer realitat els programes de recerca, innovació, 
solidaritat i suport als nens i les famílies. 

El programa com a tal té tres anys, però amb 
ell, l’Hospital recupera una tradició històrica de 
vinculació amb la ciutadania. En aquests mo-
ments, l’Hospital compta amb més de 2.000 
amics, com  associacions, fundacions, volunta-
ris, empreses i particulars que col·laboren amb 
el centre per fer realitat aquests programes.

Com es pot col·laborar amb el vostre projecte?
Hi ha moltes maneres de ser el nostre Amic o 
Amiga de forma individual, fent un donatiu, or-
ganitzant un esdeveniment, difonent la nostra 
tasca, sent voluntari de l’Hospital, etc. Podeu 
trobar tota la informació d’aquest programa a la 
web: www.amicssantjoandedeu.org

Objectius de futur?
Comptar amb el major nombre possible d’amics 
per què puguem tirar endavant tots aquests pro-
grames en benefici dels nostres petits pacients. 

Un altre, més concret, és la construcció del nou 
Hospital de dia, destinat principalment a pa-
cients greus, com els oncològics, que volem que 
sigui una realitat a finals del 2014, gràcies a l’ajut 
de la societat civil. El nou edifici permetrà doblar 
la capacitat d’aquesta unitat assistencial i mi-
llorar el seu equipament i dotar-lo d’espais més 
confortables per als infants i les seves famílies.

Maria Josep Planas, directora de Planificació 
i Qualitat de l’Hospital Sant Joan de Déu
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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.



MON JURIDIC 
SERVEIS

Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. Recordeu que 
teniu l’opció de la publicació immediata al web col·legial ww.icab.cat Us 
agrairem que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci per tal de poder 
publicar el màxim número possible d’anuncis. monjuridicanuncis@icab.cat

OFERTES 
 
 
Llibres
 
Vendo Aranzadi repertorio 
legislación años 1982-89. 
30 tomos. Perfecto estado. 
Encuadernación pergamino. 
Enric. Tel. 652685981. 

Legislación Administrativa 
(Tecnos, 2010) y Legislación 
Civil Catalana (Grupo 
Difusión, 2006). Ambas sin 
estrenar, precio a convenir. 
Tel. 687244337. 

Compro llibres Aranzadi 
de segona ma. Teresa. Tel. 
938902194. 
 
 
Despatx a compartir
 
Aragó/Pg. de Gràcia, 
excelente imagen, varios 
despachos de 11 a 24 m2, 
exteriores e interiores, de 
300 a 500 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas 29m2. 
Jordi 676972089. 

Arenys de Mar, despacho 
ideal para turno de oficio. 
Céntrico, en Riera Bisbe Pol y 
a 4 minutos de los juzgados. 
50 euros/mes con gastos 
incluidos. Tel 650006647. 

Arenys de Mar, Despatx a 
compartir molt econòmic: 
a efectes de notificacions 
o per utilitzar, amb imatge 
immillorable. Tel. 636110501. 

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

Aribau/Av. Diagonal, 
conserje, exterior, 12m2, 
recepcionista, parquet, 
a/a, 2 salas de juntas, 
fotocopiadora, wiffi, 
etc. Todo incluido 450 
euros. Blanca 653920147- 
Raul66948574. 

Anuncis
Aribau/Londres, finca regia, 
modernista. 13 metros 
cuadrados. 430 euros/
mes con todos los servicios 
incluidos. Tel. 620718190- 
636820794. 

Aribau/Paris, despacho 
des de 160 euros a 290 
euros, alquiler de salas 
amuebladas, gastos y adsl 
incluidos. Recepción y y sala 
de reuniones compartidas. 
Tel. 610458598 preguntar 
por Bart. 

Av. Carles III, 190 y 195 
euros/mes. 2 despachos 
individuales, cerca de 
Diagonal, bien comunicado, 
próximo a la ciudad 
judicial, recién reformados, 
climatizado, parquet, 
conserje. Tel. 649348129. 

Av. Diagonal/Girona, 2 
despachos individuales en 
despacho de abogados de 
25 y 10 m2. Amueblados, 
servicio de conserjería y 
ascensor por 350 y 150 
euros. Tel. 679621991 
(Marta) 

Av. Diagonal/l’Illa, despatx 
per reunions i visites 
110 euros/mes sense 
límits. Sales de visites i 
de juntes, domiciliació, 
correspondència, fax, foto., 
wifi i imatge corporativa. Tel. 
936111104. 

Av. Diagonal/Pg. St. Joan/M. 
Verdaguer, 2 despatxos 
de 9 i 18 m2, amb balcó. 
Molta llum. Recepcionista, 
multifunció, neteja, alarma, 
a/a/c. 500 i 700 euros + IVA. 
Tel. 932154742. 

Av. Diagonal 482 4º 2n/
Vía Augusta, despacho 
clásico, alto standing 
espectacular, sala de juntas 
y otros servicios, excepto 
teléfono 800 euros/mes. Tel. 
932177047. Srta. Luisa. 

Av. Sarrià/Josep Tarradellas, 
despacho virtual. Sala 
Juntas, domiciliación Fax/
correo. Posibilidad alquiler 
despachos individuales 

amueblados y wifi. A partir de 
85 euros. Tel. 670088995. 

Badalona, despatx molt 
cèntric, moblat i a punt 
per utilitzar, confortable 
i amb bon ambient de 
treball al centre de 
Badalona Possibilitat de 
col·laboracions. Tots els 
serveis. Tel. 934641490. 

Balmes/Aragó, despacho en 
finca modernista, totalmente 
equipado y amueblado. 
162m, 4º planta, luminoso, 
parquet, a/c, calefacción, 
conserjería y suelo técnico. 
Tel. 610091627. 

Balmes/Av. Diagonal, 
oficina virtual de diseño, 
domiciliación fiscal y 
comercial, recepción de 
notificaciones, recepcionista 
y conserje, fax, wifi, 
Sala de Juntas. E-mail a: 
despachovirtualbalmes@
gmail.com 

Balmes/Av.Diagonal. 
Lloguem espai despatx 
reformat i moblat. Sala 
visites. Lluminós. Inclou 
recepcionista, fotocop./
impresora, telf fix, fax, 
Internet, portaria. 300 euros/
mes. 692154417. 

Balmes/Laforja. 12m2. 
Tots els serveis. Finca amb 
presència. Calefacció, 
parquet. 300 euros. 
661263957. 

Balmes/Pl. Molina, ideal 
para atender clientes, 
despacho virtual en Barna, 
sala de juntas; portería; 
correspondencia; gestión de 
visitas; notificaciones; correo 
elec. 60 euros/mes + iva. Tel. 
629047455. 

Balmes/Rosselló, conserje. 
Sala 15m2, ext. a/a, parket. 
Secretaria 8h, sala espera 
y juntas, aseo, archivo. 
Adsl, centralita, multifunc., 
todo incluido. 480 euros/
mes+consumo.  Belén.info@
bda-abogados.com 

Balmes/Trav. de Gràcia, 
excel·lent imatge i 
ubicació, zones comuns: 
consergeria,a/a,sala juntes, 
sala espera, office, fax, fibra 
òptica 100mb, reformat, preu 
a convenir. Tel. 661473695. 

Balmes, 292/Vía Augusta, 
2 despachos disponibles. 
250 y 300 euros. Exterior 
. Servicios incluidos: fax-
centralita-sala juntas-tel. 
individual con llamadas a 
fijos. Posible colaboración. 
Tel. 639250329. 

Badalona, s’ofereix 
compartir despatx sense 
lloguer i infrastructura 
montada a advocat autònom 
que necessiti un lloc on 
desenvolupar la seva tasca. 
Possible col·laboració 
preferentment penal, civil. 
Tel. 629254530. 

Bruc/Consell de Cent, 
despatxos a compartir 
des de 200 euros/mes. 
Exteriors, sala de juntes, 
subministraments (excepte 
telf), wifi, fotocop., fax, 
porteria,neteja. Possible 
col·laboració. 649180194. 

Bruc/Consell de Cent. 
Despacho de 14 m2, 
exterior, luminoso por 
400 euros. Servicios 
incluidos y Secretaria. 
Posible colaboración Penal. 
Contactar con Eva. Tel. 
934875053.  

Bruc /Mallorca, despacho 
12m2, exterior, luminoso con 
sala de juntas a compartir. 
300 euros/mes. Tel. 
932070280. 

Casp/Sardenya. Se alquilan 3 
despachos, todos de 10 m2. 2 
salas de juntas, a/a, portería, 
consumos,  excepto teléfono, 
alarma. Tel. 932327552. 
Primamos buen ambiente de 
despacho. 

Ciutat de la Justícia: 
Despatx 300 euros/mes, 
exterior, Sala de juntes. 
Wiffi, despatx advocats 
Edifici oficines a 100 m 
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El col·legi al teu servei
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis
Jutjats, Recepció, Conserge 
24 h, Col·laboracions. Tel. 
629338084. 

Consell de Cent/Balmes, 
330m2, despachos 
individuales y zona común. 
Despacho disponible: 
18m2: 895 euros. Todos 
los servicios, mobiliario, 
salas reuniones y recepción. 
Raquel 934145448. 

Còrsega/Rbla. Catalunya. 
Disposem d’un despatx 
impecable, aprox. 9m2, 
amb parquet nou i acabat 
de pintar. El preu inclou 
la neteja, internet, a/a/c, 
llum i aigua. 225 euros. Tel. 
934764857. 

Coworking Balmes/Pl. 
Molina. Luz natural, it-wifi, 
recepción, sala espera, sala 
juntas, fotocopiadora, a/a/c 
y suministros. Posibles 
colaboraciones. 225 euros/
mes. Tel. 657769812. 

Despacho virtual zona 
Urquinaona. Recepción de 
correo, fax y sala de juntas. 
Tel. 692030592. 

Despatx d’advocats, al centre 
Barcelona, 3 individuals 
exteriors de 10, 15 i 20m2., 
amb tots els serveis (neteja, 
escanner, fotocopiadora), 
tarifa plana tot inclòs + veu/
adsl. Tel. 619556510. 

Diputació/Bruc. Finca 
regia, despacho amplio 
con presencia, 2 salas de 
juntas, sala de espera, 
office, secretaria, fax 
y fotocopiadora. Tel. 
687839605. 

Felipe II/Meridiana. 
Despacho amueblado con 
todos los servicios. Dispone 
de sala de juntas, adsl, 
fotocopiadora, a/a/c, alarma 
y limpieza incluida en el 
precio, 300 euros. Montse 
933521367 

Girona/Ausias Marc. 
Despacho independiente 
recién reformado. Recepción 
y sala de juntas compartidas. 

Finca con conserje. 175 
euros/mes. Tel. 650052172. 

Gran Via/Moianes a prop de 
la ciutat judicial, 2 despatxos 
a compartir en, 250 y 300 
euros. Tots els serveis 
inclosos. Isabel 659571198 
Carmen 656903448. 

Jonqueres/Urquinaona, 
despatx de 15 m2, lluminós, 
i un altre de 12 m2, que dona 
a un ampli pati de llums. 
Acabats d reformar, parquet, 
cal. Totes despeses incloses 
excepte tel. Ana 626574841. 

Madrazo 125, despachos  de 
350 a 250 euros/mes, más 
consumos de suministros 
en Barcelona. Posible 
colaboración. Mercantil, 
Civil, Familia, Administrativo. 
Tel. 619080509. 

Mallorca/Bailén, despacho 
virtual 75  euros + iva, 
excelente imagen, sala 
de juntas, mucha luz, 
disponibilidad para recibir 
visitas dos días a la semana, 
domiciliaciones, etc. Tel. 
638124628. 

Mallorca/Balmes. Finca 
clàssica. Porteria. Dos 
despatxos moblats:14m ext. 
500 euros/mes, 10m int. 350 
euros/mes. Sala reunions. 
Wifi, llum, aigua, telèfon, 
a/a/c, neteja, gestió de 
trucades.  Tel. 654388260. 

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

Mallorca/Roger de Llúria, 
15m2, agua, luz, fax, 
copiadora/escaner a/a/c, 
wiffi, centralita, Secretaria/
Limpieza, conserje 24h 
+ 328,48 + gastos según 
necesidades. Tel 932723980 
Razon Jorge. 

Mandri, sala de reuniones, 
cap 6-8 pax. Despacho mucha 
presencia. Posib domiciliar 

act. Conserje,  secr, y 
limpieza. Wifi, fax, impresora. 
Posible colaboración. Tel. 
670804813. 

Mandri 38, 2º2ª, bufete 
alquila despacho 32 m2, con 
sala de Juntas incorporado 
a letrado Senior o 2 
Juniors, todos los servicios 
incluidos. 700 euros/mes. 
Colaboraciones posibles 
Mercantil y Matrimonial. Tel. 
934141190.  

Muntaner/Av. Diagonal, 
per a reunions i visites, 
110 euros/mes sense 
límits. Sales de visites i 
de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, 
fax, fotocòpies, wifi i imatge 
corporativa. Tel. 932007805. 

Muntaner/Córcega, despacho 
15 m2, uso espacios comunes 
(sala juntas, fotocopiadora, 
fax,  parquet, limpieza,  
a/a/c. Posibilidad dejarlo 
amueblado. Amadeo 
646341123. 

Muntaner/Còrcega, despatx 
exterior, 15 m2, finca règia, 
parquet, a/c., sala de juntes, 
fax, fotocop., wifi, possibles 
col·laboracions. 227 
euros+iva, i 89 en concepte 
serveis. Tel.630876120. 
Màrius 

Muntaner/Platón. Despacho 
de unos 20 metros cuadrados, 
exterior, con todos los 
servicios, gastos a convenir y 
posibles colaboraciones. Tel. 
932652919. 

Oficina a compartir junto 
a la CJ en horario de 
mañana. Precio 60 euros/
mes. Para más información: 
olabogados@gmail.com 

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

Pg. San Juan, 1/Arc Triomf. 
Todos los servicios, 

secretaria, adsl, fotocopias, 
fax, sala de juntas, etc. 
300 euros. Posibilidad 
de colaboración. Tel. 
670043088. 

Pl. Dr. Letamendi. 6è 
pis, 50m2, molta llum, 
climatitzat, amb parquet i 
ben comunicat, 300 euros/
mes, inclou neteja i llum, 
sense telèfon. Rosa Mañé. 
Tel. 934516683-669325793. 

Provença/Enric Granados, 
450 euros + iva, espais 
elegant i lluminós, adsl, 
secretària, s. de juntes, 
neteja, possibilitat de 
col·laboració. Fiscalista/
penalista,etc. Tel. 620811071. 

Provença, 271/Pau Claris 
(Pedrera), despacho de 
18m2, exterior y amueblado, 
incluido limpieza, 
recepcionista, fax, sala de 
juntas y uso de la cocina, 
c/a/a. 390 euros/mes + iva. 
934870560. 

Rbla. Cat/Pg. Gràcia: 2 
espais, moblats, 15m2, 
Sala Juntes, recepcionista, 
adsl, fax, fotocòpies, a/a/c, 
neteja, conserge: 490 euros/
mes/despatx, sense iva. Tel. 
934581298. 

Roger de Llúria, gran despatx 
elegant, exterior. Tot inclòs: 
recepció, neteja, aire, 
copiadora, wifi, fax. Molt bon 
ambient de treball. Possibles 
col·laboracions. 934570000. 

Roger de Llúria/Mallorca. 
1 despacho a compartir. 
Parquet, ascensor, sala de 
juntas y portería. 150 euros + 
gastos. Tel. 935170483. 

Roger Llúria/València/
Mallorca 2 despatxos. Un 
d’ells exterior i doble,de 
18m2 i l’altre interior 
d’11m2,per 700 i 250 euros. 
Ús de 2 sales de juntes,cuina 
i demés espais comuns, 
secretaria. Tel. 934123238. 

Rosselló/Pg. de Gràcia. 
Despacho amueblado en 
finca regia. Adsl, servicios de 
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recepción, fotocopias, sala de 
juntas incluidos. Precio 450 
euros, iva no incluido. Pablo 
Tel. 932721600. 

 Sabadell Eix Macià (jutjats) 
Individual, ext, 9m, parquet, 
250 euros. Inclòs serveis 
(consums,a/a, adsl, recepció 
trucades, sala juntes, office) 
www.lexworkingsbd.blogspot.
com 

Sabadell/Rbla/Plaza 
Imperial. Despacho 16m2, 
adsl,Sala Juntas, parquet, 
a/a, luminoso, edif. Oficinas, 
cerca FGC, posibilidad 
parking. 350 euros/mes. Tel. 
617398421. g.demanuel@
icab.es 

Sagrera, Zona muy bien 
comunicada. Despacho 
amueblado, sala juntas, 
adsl, fotocop, a/a/c, alarma, 
limpieza. 350 euros/mes. 
Montse 676461385. 

Trafalgar/Bruc. 110 euros al 
mes, + gastos de aprox. 35 
euros/mes. Tel. 626661586. 

Travessera de Gràcia/
Santalo, dos despachos de 
10 m2, excelente imagen, 
recepción, sala juntas, 
todos los servicios incluidos 
excepto móvil, 600 euros. 
Tel. Anabel 934144100. 

Valencia/Rbla. Catalunya, 
despacho virtual, excelente 
imagen , recepción 
notificaciones, documentos, 
sala de reuniones, fax, 
secretaria. 80 euros. www.
bufetevirtual.es Mònica 
615832946. 

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

Via Laietana/Urquinaona. 
Alquiler de 2 Salas de juntas 
por horas. Recepción de 
correo y fax. Tel. 670885724 
/ 657133946. 

Vilanova i la Geltrú. Despacho 
a compartir. Céntrico. Precio 
a convenir. Alfredo Ascaso 
679967955.
 
 
Despatx per llogar i 
venda
 
Local en perfecto estado, a 
pie de calle con 2 entradas. 
Superficie de 65 m en planta 
y 65 en sótano, junto metro 
línea 5, 1 y 9, y cercanías. 
Baño nuevo. 700 euros. Tel. 
699027992.

Se alquila despacho de 20 
m2 en finca sita en Trav. de 
Gracia, 68-70, esquina, Tuset, 
totalmente exterior, con 
servicios. Tel. 650918856. 

Se alquila despacho pequeño 
junto ICAB reformado, 
portería, secretaria, fax, wifi 
office, terraza, 2 salas juntas, 
artesonados y mosaicos. 200 
euros+40 euros de gastos. 
Tel. 934871924. 

Despacho en venta, zona 
Plaza España, 105 metros, 
ascensor, parquet, mucha 
luz, finca regia, habilitado 
para despacho. 220.000 
euros. Joan 605251553. 

Rda. Guinardo/Secretari 
Coloma, alquiler entresuelo, 
70m2, 4 dependencias (2 
exteriores sol) + baño y 
cocina, en alta de luz, agua 
y gas. Portería. Muy bien 
comunicado. 650 euros/mes. 
Tel. 626268726. 

Se ofrece despacho en 
Bufete de Abogados en pleno 
funcionamiento, céntrico y 
bien comunicado. Posibilidad 
de derivación de asuntos. 
300 euros (a negociar). Tel. 
932682331. 

Esplugues de Llobregat, 
alquiler oficina, 95 m2, 
perfecto estado, céntrica, 
luminosa, varios despachos, 
sala de archivo, baño, 
electricidad, agua, adsl, 
opción con muebles. Tel. 
629381387. 

Local de 145 m2 a pie de 
calle, acristalado. Totalmente 
reformado con parquet, 
zona de archivo, cocina y 
aseo. Zona Les Corts. Tel. 
654880626. 

Traspaso despacho de 
abogados, totalmente 
reformado con materiales 
nobles. Zona Eixample. 55m2 
amueblado. Posibilidad 
adquisición fondo de 
comercio. Tel. 662634410 
preco a convenir.  

Alquiler despacho 17m2 
en Eixample (Casanova/
Gran Vía), recién reformado, 
amueblado, sala juntas, 
recepcionista, c/a/a, portero, 
alarma, 375 euros, todo 
incluido. Tel. 670243771. 

Alquilo despacho de 40m2 
en Igualada, a pie de calle, 
dispone de cocina, baño y 
patio. Precio 150 euros/mes + 
30 euros de comunidad. Tel. 
679782042. 
 
 
Col·laboracions 
 
Abogada con despacho 
propio en Buenos Aires 
y Barcelona brinda 
asesoramiento en temas de 
sustracción internacional 
parental de menores www.
sejaspardoadvocats.com  
Tel. 938145547. 

Abogada especializada 
en familia y nulidades 
eclesiásticas, y extranjería. 
Ofrece colaboraciones en este 
ámbito y para sustituciones 
en vistas civiles. Tel. 
689034266. 

Abogada especialista 
en Penal, Civil, Familia 
y Sucesiones y Derecho 
Inmobiliario. Despacho propio 
en Rbla. de Cataluña,  ofrezco 
colaboraciones. Todo tipo de 
juicios. Tel. 609376917. 

Abogada totalmente bilingüe 
de ruso/castellano/catalán, 
ofrece colaboraciones en 
de derecho de familia, 

sucesiones, mercantil y 
procesal civil, así como de 
traducción. Tel. 685942889. 

Abogada especializada 
en Derecho Civil/Familia/
Mercantil se ofrece para 
hacer colaboraciones 
despacho en Barcelona. Tel. 
622629293. 

Abogada con experiencia 
en Impagos, Extranjería 
y Familia con despacho 
propio para colaboraciones 
externas. Tel. 658308557 
teresa@cuadratabogados.
com www.cuadratabogados.
com 

Abogada con 13 años de 
experiencia en Derecho de 
Familia y Accidentes de 
tráfico y RC, se ofrece para 
dar soporte o establecer 
colaboraciones externas. 
ejaner@bufetejaner.com 

Abogado ofrece en la rama 
procesal civil para despacho 
interesado en buscar 
colaborador en esta materia. 
Modo y remuneración a 
convenir. atorrerodelacruz@
yahoo.es 

Abogado, con despacho 
propio, se ofrece para 
establecer colaboraciones 
con otros despachos para 
el asesoramiento integral 
de empresas, nominas y 
SS, contable, fisca, etc. Tel. 
639722499. 

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

Abogado ofrece colaboración 
en civil, laboral y faltas. 
Modo y remuneración a 
convenir. Tel. 691813874 
atorrerodelacruz@yahoo.es 

Abogado en España y 
solicitor en Inglaterra y Gales 
especializado en derecho 
internacional privado busca 
colaboración con despachos 
de abogados en Holanda, 
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Inglaterra y Gales. Tel. 
647786995. 

Advocada Matrimonialista 
s’ofereix per a col·laboracions 
externes i assistència a 
vistes. Despatx a Barcelona. 
Tel. 677773851. 

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

Advocada laboralista, 
amb despatx propi, 
ofereix col·laboracions 
amb altres despatxos per 
gestió de nòmines, etc. i 
assessorament laboral. Tel. 
932123166. 

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. 
Tel. 629806504. 

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

Advocat-senior s’ofereix per 
col·laborar amb advocats per 
redacció d’escrits judicials, 
contractes, dictàmens 
jurídics, experiència en tots 
els àmbits del dret. Tel. 
666732075. 

Advocat fiscalista amb 
dilatada experiència i 
despatx propi s’ofereix 
per a col·laboracions en 
assessorament i gestió fiscal 
i tributària. Juan Carlos 
Naranjo. Tel. 600084868. 

Advocat i llicenciat en 
educació física busca 
col·laboracions professionals 
en el camp civil i dret de 
l’esport. jordiprat.advocat@
yahoo.es 

Anuncis

Advocat especialitzat 
en arrendaments urbans 
i propietat horitzontal 
s’ofereix a companys per 
a col·laborar en aquestes 
matèries. 627317100. www.
abogadoarrendamientos.com 

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

Vendo piso en zona alta. 3 
baños. 5 hab. gran salón, 
coc-offic, ideal vivienda 
despacho, aire a/a/c, 
parquet, aislamiento acústico 
y tzas. Precio a convenir. 
Facilidades de pago. 
639306378. 

Plaza de parking, se alquila, a 
buen precio: vehículo grande. 
En Vallés i Ribot, 5, primera 
planta, zona Sagrera, entre 
Garcilaso y Martí i Molins. 
Tel. 699564646. 

Llogo 2 places de pàrking 
grans al costat camp de 
futbol de Barça. Ideal dies 
partit. Tel. 934540719. 

Alquilo plaza de garaje, Av. 
Diagonal 468, Edificio BIB. 
Razón portería: Sr. Alcázar 
o 619749292. Mª Elena. 
melarrey@gmail.com 

Se alquila plaza de 
aparcamiento grande en 
calle Borrell entre Valencia/
Mallorca. Tel. 625070824. 

Abogado no ejerciente, 
Ingeniero Industrial, se 
ofrece como Perito Judicial. 
Amplia experiencia en todo 
tipo de asuntos 607183524 
luisjoverdiaz@gmail.com 

Vendo piso en Vilanova i 
la Geltrú, cerca del centro 
y estación Renfe, 110 m2, 
4 habitaciones, 2 baños, 

cocina, comedor etc. 
contacto: 628536665 o 
juricano@telefonica.net 

Advocat recentment jubilat 
ofereix ús de despatx a 
compartir, fibra òptica, 
telèfon, fax, a/c. A exercents 
interessats en comptar 
amb el consell i suport 
d’un lletrat sènior. 360 
euros/mes tot inclòs. Tel. 
932657156. 

Vendo piano antiguo de 1/4 
de cola, Kawai. Está afinado 
y en perfecto estado. Tel. 
685111235. 

Bufete Perera abogados, 
precisa pisos en Barcelona. 
Excelentes clientes, seriedad 
y solvencia: jueces, médicos, 
profesores. Tel. Rosa 
606325105. 

Alquilo piso de 3 hab. 2 
baños, PK, zona ajardinada, 
piscina comunitaria en 
Gran Via Corts Catalanes/
Nazaret, cerca de los 
Juzgados, por un importe 
mensual de 1.000 euros. Tel. 
647702770. 

Es ven taula de despatx 
amb ala i tres calaixos. 
Interessats truacr al tel. 
699127750. 

Es ven solar edificable 
de 1000 m2 aprox. a 
Sant Llorenç Savall 
(urb. Comabella). Vistes 
precioses. Oportunitat.   
Tel. 618623746. 
 

DEMANDES 
 
Despatx a compartir

Abogada, estoy interesada 
sí hay alguien que quiere 
montar un despacho o entrar 
a trabajar en un despacho. 
Tel. 636254995. 

Busco advocat que vulgui 
compartir despatx a Vilanova 
i la Geltrú. Tel. 659786099. 

Abogado busco despacho a 
compartir, precio máximo 
200 euros + iva. Sin muebles, 
se valora exterior. Tel. 
616192004. 

Equip de 2 advocats 
(mercantil i fiscal) busquem 
2 companys per compartir 
despatx al centre de BCN, 
zona ICAB. Tel. 688936006. 

 
Diversos 

Buscamos despacho hasta 
150 m2 en zona Corte Ingles 
/Carlos III/Frances Macià o 
Av. Diagonal, alto, exterior, 
con conserje para tres 
abogados. Tel. 609356165.

Preciso contactar con 
abogado que conozca bien el 
derecho procesal y de familia 
ruso. Tel. 659518644.
 
 
Col·laboracions
 
Busco fiscalista o economista 
con cartera propia que quiera 
alquilar un despacho para 
crear colaboraciones. El 
despacho es céntrico (Roger 
de Llúria) y da a la calle. Tel. 
935008383. 

Abogado laboralista 
busca colaborar. Factible 
participación en gastos a 
cambio de colaboración real. 
Cont. angelmas-abogado@
hotmail.com 
 
 
Trasllats
 
J. Javier Valdezate Soto, 
(ICAB 25725). Domicilio 
profesional: Mallorca 260, 
6º-4ª, 08008 Barcelona, 
España. Móvil: 625455666. 
E-correo: valdezate@icab.es 
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Quiebra

Liquidación

Suspensión de pagos

Acreedores

Comercio

ARANZADI EXPERTO 
MERCANTIL

NACE ARANZADI EXPERTO MERCANTIL
DÉJATE GUIAR POR UN EXPERTO

Capital Social

Sociedad 
anónima

Patrimonio

Fusión

Obligaciones 
fi scales

Contrato de agencia

Transporte marítimo

Compraventa

Licencia de marca

Permuta

DERECHO CONCURSAL

SOCIEDADES MERCANTILES

CONTRATOS MERCANTILES

1

2
3

www.aranzadi.es/experto-mercantil
marketing.aranzadi@thomsonreuters.com

Este Nuevo Servicio dotará a su despacho de una guía práctica de información 
doctrinal y actualidad jurídica que presenta los contenidos en una estructura que 
integra 3 grandes bloques: DERECHO CONCURSAL, SOCIEDADES MERCANTILES Y 
CONTRATOS MERCANTILES.

·  Información completa. Legislación, Jurisprudencia, Doctrina, Formularios…
·  Base doctrinal de calidad. Firmada por Alberto Bercovitz (Catedrático de Dcho. 

Mercantil desde 1970). 
·  Contenidos novedosos como los mapas conceptuales.
·  Y mucho más…

Descubre ya todo lo que este nuevo 
Servicio puede ofrecerte en el teléfono: 902 40 40 47


