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

NÚMERO "#$
SETEMBRE !"#$

AQUÍ ARA 
PÈRDUA VIGÈNCIA 
CONVENIS  
COL·LECTIUS

L!OBSERVATORI
REBUIG A LA 
HOMOGENEÏTZACIÓ
A LA BAIXA MÒDULS TORN

L!OBSERVATORI 
TELÈFON  
VERMELL
%"" &"" $"#

L!OBSERVATORI 
EN MARXA 
EL DEGANAT 
OBERT

OPOSICIÓ A 
L!AVANTPROJECTE 
DE LLEI  
DE COL·LEGIS 
I SERVEIS
PROFESSIONALS



8QD FRVD pV GLU TXH WUHEDOOHP HQ 352 GHOV SURIHVVLRQDOV�
8QD�DOWUD�pV�IHU�KR�

#OMPTE
%XPANSIv 02/
�
4³ABONEM EL ��� DE LA TEVA
QUOTA DE COL¿LEGIAT

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

0pV GH

� � �� �� 'RATIS �����
FRPLVVLRQV GH GHYROXFLy GHOV WHXV UHEXWV OD WDUJHWD GH FUqGLW L GH GqELW� RILFLQHV DO WHX VHUYHL�
G·DGPLQLVWUDFLy L GRPqVWLFV SULQFLSDOV� ILQV D XQ
PDQWHQLPHQW� Pj[LP GH �� HXURV DO PHV�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

$O FDS L D OD IL� VRP HO EDQF GH OHV PLOORUV HPSUHVHV� 2 HO TXH pV HO PDWHL[� HO EDQF
GHOV PLOORUV SURIHVVLRQDOV� HO WHX�

7UXFD·QV DO ������������ LGHQWLILTXL
V FRP D PHPEUH GHO VHX FROăOHFWLX� RUJDQLW]HP
XQD UHXQLy L FRPHQFHP D WUHEDOODU�

VDEDGHOOSURIHVVLRQDO�FRP

(O &RPSWH ([SDQVLy 352 UHTXHUHL[ OD GRPLFLOLDFLy G·XQD QzPLQD� SHQVLy R LQJUpV UHJXODU PHQVXDO SHU XQ LPSRUW PtQLP GH ��� HXURV� 6·H[FORXHQ HOV LQJUHVVRV TXH SURYHQHQ GH
FRPSWHV REHUWV DO JUXS %DQF 6DEDGHOO D QRP GHO PDWHL[ WLWXODU� 6L WHQV HQWUH �� L �� DQ\V� QR FDO GRPLFLOLDU FDS LQJUpV SHULzGLF�
)LQV D XQ Pj[LP GH ��� HXURV O·DQ\ SHU FRPSWH�

(O EDQF GH OHV PLOORUV HPSUHVHV� , HO WHX�

6DEDGHOO
3URIHVVLRQDO

&R
QG
LF
LR
QV

UH
YL
VD
EO
HV

VH
JR
QV

O
H
YR
OX
FL
y
GH
OP

HU
FD
WI
LQ
DQ
FH
U�



La Llei de Serveis professionals:  
un malson d’estiu que es fa realitat

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

E
l Consell de Minis-
tres va aprovar el 
2 d’agost passat 
l’Avantprojecte de 
Llei de Serveis i 
Col·legis Profes-

sionals i va decidir sotmetre’l 
a informació pública. La forma 
en què s’ha dut a terme aquest 
tràmit (sense publicació al BOE 
ni comunicació de la memòria 
econòmica de l’avantprojecte 
als col·legis professionals fins 
ben entrat el mes de setem-
bre) no ajuden a pensar que la 
voluntat de diàleg presidirà la 
tramitació posterior d’aquest 
avantprojecte, ni la del futur 
projecte de llei. Serem, però, 
perseverants.

Malgrat el moment i la forma en 
què s’estan fent els tràmits, els 
diferents col·legis que agrupen 
les molts diverses professions 
d’aquest país s’han mobilitzat 
en defensa dels interessos dels 
seus col·legiats i de les seves 
respectives professions; i en 
aquesta línia d’actuació es troba 
l’ICAB i tots els Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya, perquè des 

del punt de vista de l’advocacia 
en particular i de les professions 
en general, les modificacions 
que preveu l’avantprojecte de 
llei resulten molt transcendents. 

L’avantprojecte trenca la uni-
tat de la col·legiació obligatòria 
dels advocats sense justificació 
raonable. Pretén que l’advocat 
s’hagi de col·legiar si actua en 
processos judicials i extrajudi-
cials en què sigui obligatòria o 
facultativa la seva intervenció i 
també  per prestar assistència 
lletrada o assessorament en 
Dret en representació d’un ter-
cer, però exceptua –pel que fa 
a l’assessorament— el cas que 
l’advocat hagi establert una re-
lació laboral amb el seu client. 
Així doncs, es crea la figura del 
“assessor jurídic assalariat” 
en perjudici del ciutadà i de la 
qualitat del servei: es genera 
inseguretat jurídica i pèrdua 
de confiança en els assessors 
jurídics, que no oferiran la ga-
rantia de l’exigència formativa 
dels advocats col·legiats, ni el 
control que generen les normes 
deontològiques i professionals.  

MÓN JURÍDIC 
EDITORIAL

Els propis assessors -professi-
onals no col·legiats- deixaran 
de tenir al seu costat una ins-
titució que els recolzi tot i ser 
autèntics advocats. No hem 
d’oblidar que la llei reguladora 
del Màster d’accés a la profes-
sió d’advocat (Llei 34/2006) 
diu i continuarà dient que, en 
qualsevol cas, hauran d’haver 
cursat aquests estudis.

Si a aquest fet s’hi sumen la 
previsió de compatibilitat ge-
neral entre les professions (a 
més d’entre l’advocacia i la pro-
cura), l’existència de societats 
multiprofessionals i la manca 
d’obligatorietat dels professi-
onals d’assegurar la seva res-
ponsabilitat civil, la insegure-
tat jurídica dels ciutadans està 
servida. No sembla aquesta la 
millor manera de fomentar l’ac-
tivitat econòmica en el sector 
de l’advocacia i menys després  
d’implantar les taxes judicials 
i l’increment de les retencions 
tributàries. Aquesta desregula-
ció del mercat el farà més ines-
table i insegur. I per això, l’ICAB 
ha de dir-hi la seva.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resolució JUS/1682/2013, d’11 
de juliol, per la qual es fa pú-
blic el Conveni de col·laboració 
entre el Departament de Jus-
tícia i el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalu-
nya per a la prestació del ser-
vei d’orientació jurídica peni-
tenciària (DOGC núm. 6430,  
01.08.2013).

Llei 1/2013, de 16 de juliol, del 
tipus impositiu aplicable a les 
transmissions patrimonials 
oneroses de béns immobles 
(BOE núm. 185, 03.08.2013).

Resolució JUS/1696/2013, de 
16 de juliol, per la qual es fa 
públic el Protocol d’execució 
de les diligències de llança-
ment als partits judicials de 
Catalunya (DOGC núm. 6431, 
02.08.2013).

Llei 12 /2013, de 2 d’agost, 
de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena 
alimentària. (BOE núm. 185, 
03.08.2013).

Llei 13 /2013, de 2 d’agost, 
de foment de la integració de 
cooperatives i d’altres enti-
tats associatives de caràcter 
agroalimentari (BOE núm. 185, 
03.08.2013).

Reial Decret llei 11/2013, de 2 
d’agost, per a la protecció dels 
treballadors a temps parcial 
i altres mesures urgents en 
l’ordre econòmic i social (BOE 
núm. 185, 03.08.2013).

Ordre HAP/1489/2013, de 18 
de juliol, per la qual s’aproven 
les normes per a la formulació 
de comptes anuals consolidats 
en l’àmbit del sector públic 
(BOE núm. 185, 03.08.2013).

Reial Decret 609/2013, de 2 
d’agost, pel qual s’estableixen 
els llindars de renda i patri-
moni familiar i les quanties de 
les beques i ajudes a l’estudi 
per al curs 2013-2014, i es 
modifica parcialment el Reial 
decret 1721/2007, de 21 de de-
sembre, pel qual s’estableix el 
règim de les beques i ajudes a 
l’estudi personalitzades (BOE 
núm. 185, 03.08.2013).

Resum de les  
novetats legislatives

Reial Decret 632/2013, de 2 
d’agost, d’assistència a les 
víctimes d’accidents de l’avi-
ació civil i els seus familiars 
i pel qual es modifica el Reial 
Decret 389/ 1998, de 13 de 
març, pel qual es regula la 
investigació dels accidents i 
incidents d’aviació civil (BOE 
núm. 185, 03.08.2013)

Decret Llei 3 /2013, de 25 de 
juny, sobre el règim de millo-
res de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del 
personal funcionari al servei 
de l’Administració de justícia 
a Catalunya (BOE núm. 185, 
03.08.2013).

Resolució de 1 d’ agost de 
2013, del Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal, per la qual es 
determina la forma i terminis 
de presentació de sol·licituds 
i de tramitació de les ajudes 
econòmiques d’acompanya-
ment incloses en el programa 
de requalificació professional 
de les persones que esgotin la 
seva protecció per desocupa-
ció prorrogat pel Reial decret 
llei 1 /2013, de 25 de gener 
(BOE núm. 196, 16.08. 2013).
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Resolució JUS/1783/2013, de 
22 de juliol, per la qual es fa 
públic el Protocol d’actuació en-
tre el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, el Departament 
de Justícia de la Generalitat  
de Catalunya, la secretaria de 
govern del Tribunal Superior  
de Justícia de Catalunya,  
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors dels Tribunals de 
Barcelona, d’execució de les di-
ligències de llançament al par-
tit judicial de Barcelona (DOGC 
núm. 6438,  13.08.2013).

Ordre AEC/1586/2013, de 21 
d’agost, per la qual s’establei-

xen les bases reguladores de 
concessió de subvencions per 
a l’assistència jurídica a ciu-
tadans espanyols que afrontin 
condemnes de pena de mort 
(BOE núm. 208, 30.08.2013).

Ordre EMO/202/2013, de 22 
d’agost, per la qual s’estableix 
el calendari oficial de festes la-
borals per a l’any 2014 (DOGC 
núm. 6450, 30.08.2013).

Acord GOV/119/2013, de 27 
d’agost, pel qual es modifica el 
límit del crèdit prorrogat esta-
blert en el Decret 170/2012, de 
27 de desembre, pel qual s’es-
tableixen els criteris d’aplica-

ció de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 mentre 
no entrin en vigor els del 2013, 
modificat pel Decret 164/2013, 
de 14 de maig (DOGC núm. 
6450, 30.08.2013).

Reial Decret 633/2013, de 2 
d’agost, pel qual es modifi-
quen el Reglament de l’Im-
post sobre Societats, aprovat 
pel Reial decret 1777/2004, 
de 30 de juliol i el Reial De-
cret 764/2010, d’11 de juny, 
per qual es desenvolupa la 
Llei 26/2006, de 17 de juliol, 
de mediació d’assegurances 
i reassegurances privades en 
matèria d’informació estadís-
ticocomptable i del negoci, i 
de competència professional 
(BOE núm. 209, 31.08.2013).
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Possibles conseqüències de la pèrdua  
de vigència dels convenis col·lectius

drets i obligacions de la relació de 
treball assalariat. O, en paraules del 
Tribunal Constitucional, en sentèn-
cia 1992/105, “...el sistema de la 
negociación colectiva...presupone, 
por esencia y conceptualmente, la 
prevalencia de la autonomía de la 
voluntad colectiva sobre la volun-
tad individual de los afectados por 
el Convenio...”.

El conveni col·lectiu, en un estat so-
cial i de dret (art. 1.1. CE) és, també, 
un instrument real i efectiu, i,  en 
conseqüència,  necessari,  per pro-
moure unes condicions d’igualtat 
entre els treballadors i treballadores 
(art. 9.2. de la CE); també en el sen-
tit de la Llei orgànica per la igualtat 
efectiva entre dones i homes (art. 
14 CE). 

La pèrdua de vigència del conveni 
col·lectiu no vol dir que deixi d’exis-
tir la unitat de negociació a la que el 
conveni s’aplica; el sistema d’auto-
nomia col·lectiva comporta la lliber-
tat de les parts per a determinar els 
àmbits de negociació i els àmbits d’ 
aplicació dels convenis col·lectius. 
La llei no pot imposar ni la creació 
ni la desaparició d’una unitat de ne-
gociació; per tant, la unitat de nego-
ciació del conveni continua existint, 
i està en procés de negociació. La 
pèrdua de vigència del conveni tam-
poc no té res a veure amb l’obligació 
legal de negociar-lo i de fer-ho de 
bona fe; aquesta obligació de cadas-
cuna de les parts continua vigent. 

En aquest sentit, l’Acord signat de 
18 de juny de 2013 per la Generali-
tat de Catalunya, Foment del Treball 

F
ins ara, el període de 
temps que va des de 
la f inalització de la 
vigència inicialment 
p rev is ta  pe l  p rop i 
conveni col·lectiu fins 

l’entrada en vigor d’un de nou, es 
coneix com a fase d’ultraactivitat i el 
conveni continua en vigor. Aquesta 
ultraactivitat és la que està en joc.

En què NO consisteix la previsió 
de pèrdua de vigència del conveni 
col·lectiu
La negociació col·lectiva és una de 
les eines de l’acció de les organit-
zacions sindicals i  forma part del 
contingut essencial del dret fona-
mental a la llibertat sindical (art. 
28.1. de la Constitució), i és l’ins-
trument prevalent de creació de 

Sixte Garganté Petit 
Col·legiat núm. 10.173
Professor de Dret del Treball  
de la Universitat Pompeu Fabra

�

EL 8 DE JULIOL DE 2013, ARRAN DE LA MODIFICACIÓ INTRODUÏDA PER LA LLEI 3/2012 A 
L’ARTICLE 86.3. DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS (ET), PODEN HAVER PERDUT VIGÈNCIA 
MOLTS CONVENIS COL·LECTIUS, PER QUÈ “TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA DENUNCIA DEL 
CONVENIO COLECTIVO SIN QUE SE HAYA ACORDADO UN NUEVO CONVENIO O DICTADO UN 
LAUDO ARBITRAL, AQUÉL PERDERÁ, SALVO PACTO EN CONTRARIO, VIGENCIA Y SE APLICARÁ, SI 
LO HUBIERE, EL CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO SUPERIOR QUE FUERA DE APLICACIÓN”.
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Nacional, CEPYMEC, CCOO i UGT, 
recomana conservar les unitats de 
negociació, negociar per arribar a 
un nou conveni, i mantenir la vigèn-
cia del precedent, fins que no s’ ar-
ribi a un nou conveni.

Quines poden ser les conseqüèn-
cies de la pèrdua de vigència del 
conveni col·lectiu?
Si finalment les negociacions per un 
nou conveni fracassen i fracassen 
també els mecanismes de resolu-
ció alternativa de conflictes, i re-
sulta que tampoc hi ha un conveni 
d’aplicació al que les parts, de comú 
acord, es puguin adherir, la pregun-
ta és: en quina situació queden els 
drets i obligacions creats pel conve-
ni que ha finalitzat la seva vigència?

Més enllà de l’obligació legal de con-
tinuar la negociació del nou conveni, 
es poden produir nombroses situa-
cions en funció de les circumstàn-
cies concretes de cada cas. D’entre 
aquestes situacions se’n poden des-
tacar les següents:

1a.- La pròrroga de la vigència del 
conveni perquè, en haver estat ne-
gociat abans de la reforma laboral, 
no li sigui d’aplicació la nova previ-
sió legal sobre pèrdua de vigència.

2a.- La pròrroga de la vigència del 
conveni per decisió de les parts, en  
la mesura que la nova previsió legal 
és de caràcter dispositiu i aplicable 
només supletòriament en defecte 
de regulació autònoma. Així ho con-
sidera l’Audiència Nacional en sen-
tència de 23 de juliol de 2013, que 
analitza una clàusula de pròrroga de 
la ultraactivitat en un conveni signat 
abans de la reforma.

3a.- La decisió empresarial de man-
tenir les condicions de treball. 

4a.- La decisió empresarial de modi-
ficar les condicions de treball. 
5a.- La decisió empresarial de dei-
xar d’aplicar les condicions de tre-
ball que, fins aquell  moment, gaudi-
en de la protecció del conveni. 

La reforma laboral no ha donat una 
resposta clara i expressa a aques-

gència del conveni és la caiguda de 
la protecció jurídica que donava a 
les condicions de treball, no la “pèr-
dua” de les condicions de treball en 
sí mateixes. Recordem que, des de 
la perspectiva de les fonts de la re-
lació de treball (art. 3 de l’ ET), el 
conveni col·lecti és la font prevalent. 
Tots els drets i obligacions  -no uns 
drets sí i altres no, o unes obligaci-
ons sí i altres no-, d’ambdues parts, 
nascuts del conveni  són els drets 
i obligacions reals, actuals i efec-
tius de la relació de treball indivi-
dualitzada. No es tracta, doncs, de 
si les condicions de treball passen 
“formalment” del conveni col·lectiu 
que ha perdut vigència al contracte 
de treball vigent. Els drets i obliga-
cions nascuts del conveni  ja són 
l’objecte del contracte de treball.

Des de la perspectiva, també de 
les fonts de la relació de treball, i 
pel que fa al contracte, no es pot 
oblidar que “la validesa i el compli-
ment del contracte no pot deixar-se 
a l’arbitri d’una de les parts” (art. 
1256 del Codi Civil), que és el que 
succeiria si l’empresa pogués de-
cidir unilateralment -com a conse-
qüència de la pèrdua de protecció 
del conveni col·lectiu- quines són 
les condicions de treball. O, en al-
tres paraules, l’empresa no pot de-
cidir unilateralment reduir el salari 
per fer la mateixa feina, o treballar 
més hores pel mateix salari. Aques-
tes possibilitats estan ja legalment 
previstes i hi ha d’haver causa le-
gal i seguir-se uns procediments 
específics.

En conclusió, el dret fonamental a 
la negociació col·lectiva del que són 
titulars les organitzacions sindicals 
obliga a negociar convenis col-
lectius malgrat hagin perdut la seva 
vigència; i, fins que un altre conve-
ni sigui d’aplicació, tots els drets i 
obligacions, d’ambdues parts,  nas-
cuts del conveni, són l’objecte de la 
relació de treball, real i efectiva, de 
cadascun dels treballadors i treba-
lladores i de les empreses per les 
quals treballen, i com a tals, s’han 
de mantenir, sens perjudici que ha-
gin perdut, en el seu cas, la protec-
ció jurídica del conveni.

ta situació. Al Preàmbul de la Llei 
3/2012 es justifica la pèrdua de vi-
gència del conveni col·lectiu a l’ any 
de la denúncia, per tal “que no se 
demore en exceso el acuerdo re-
negociador mediante una limitaci-
ón temporal de la ultractividad del 
convenio a un año”, i també per 
“evitar una «petrificación» de las 
condiciones de trabajo pactadas en 
convenio”.

D’aquestes dues raons, una és de 
caràcter incentivador  o desincen-
tivador, segons des d’on es mi-
ri- del propi procés de negociació 
col·lectiva i res té a veure ni amb 
la pèrdua de vigència del conveni ni 
amb les condicions de treball per ell 
regulades.

L’ altra raó de ser de la reforma 
-evitar una «petrificación» de las 
condiciones de trabajo pactadas en 
convenio- sí té relació directa amb 
les condicions de treball que regu-
la. El concepte de la “petrificación” 
neix de la necessitat que els conve-
nis siguin permeables a les noves 
realitats, s’adaptin a les noves ne-
cessitats del món de treball, evolu-
cionin i permetin l’adaptació de les 
condicions de treball. Però mai s’ha 
entès que havia de suposar la desa-
parició de les condicions de treball 
que regulaven.

Convé assenyalar que l’única conse-
qüència legal de la pèrdua de la vi-

L’única conseqüència 
legal de la pèrdua 
de la vigència del 
conveni és la caiguda 
de la protecció jurídica 
que donava a les 
condicions de treball, 
no la “pèrdua” de les 
condicions de treball en 
sí mateixes
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

Criteris d’admissió del recurs  
de cassació a Catalunya: 
Acord complementari del TSJC

“D
e s p ré s  d e 
la  p romul-
g a c i ó  p e l 
l e g i s l a -
dor català , 
fent  ús  de 

les competències conferides per 
l’ar t.149,1,6 de la CE, de la Llei 
4/2012 reguladora del recurs de 
cassació de Catalunya, el Ple de la 
Sala civil i penal elaborar amb una 
raonable promptitud els criteris 
que es van considerar necessaris 
per a l’aplicació de les reformes 
introduïdes, posant en relació la 
normativa catalana amb les dis-
posicions de la LEC 1/2000 que 
no s’oposessin a ella. Els criteris 
es van plasmar en l’Acord de 22 de 
març de 2012 al que es va donar 
l’oportuna publicitat.

En el transcurs del temps han sor-
git certs dubtes sobre la legisla-
ció aplicable en el supòsit que en 
l ’assumpte s’acumulin diverses 
pretensions, unes d’elles regides 
pel dret civil comú i altres per la 
normativa catalana, quan, d’igual 
forma, s’articulin diferents motius 
de recurs de cassació en relació 
amb aquestes pretensions.

Amb aquesta qüestió es refereix el 
preàmbul de la Llei 4/2012 regula-
dora del recurs de cassació in fine, 
quan diu: “La present llei circums-
criu la seva vigència a l’àmbit de 
la competència de la Generalitat i 
a les especialitats processals del 
dret civil català. Per aquesta raó, 
a més d’establir les especialitats 
indicades, atén les situacions que 

DAVANT CERTS DUBTES QUE HA SUSCITAT LA LEGISLACIÓ APLICABLE SOBRE ELS CRITERIS 
D’ADMISSIÓ DELS RECURS DE CASSACIÓ A CATALUNYA, EL PLE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA VA APROVAR EL 4 DE JULIOL DE 2013 UN ACORD, COMPLEMENTARI AL DE 
22 DE MARÇ DE 2012, QUE TÉ CARÀCTER ORIENTADOR PER A LA UNIFICACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
PROCESSALS QUE, PEL SEU INTERÈS, TOT SEGUIT US TRANSCRIVIM.

Cal recordar, a aquests 
efectes, que quan 
s’al·legui en el recurs 
de cassació més d’una 
infracció, cadascuna 
d’elles ha de ser 
formulada en un motiu 
diferent i tots ells 
han de ser numerats 
correlativament
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poden generar per la concurrència 
de la normativa estatal i la catala-
na en un mateix assumpte. Si bé és 
cert que l’al·legació de la infracció 
d’un precepte de dret civil català ha-
bilita el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per conèixer de la cas-
sació amb relació a qualsevol dels 
objectes que contingui el procés, 
també ho és que no totes les pre-
tensions acumulades tenen accés 
a cassació per aquest sol fet. Cal, 
a més, que cada acció o pretensió 
compleixi els criteris de impugnabi-
litat establerts per la legislació apli-
cable. De manera que pot succeir 
que unes pretensions tinguin accés 
a cassació i d’altres no”.

En conseqüència, si bé resulta clar 
que per al coneixement dels recur-
sos de cassació interposats en as-
sumptes en què s’invoquen com in-
fringides normes de l’ordenament 
civil català i normes civils esta-
tals, és competent la Sala civil i 
penal del TSJC per disposar-ho 
l’article 478,1 de la LEC 1/2000, 
també ho és, que de conformitat 
amb l’article 1 de la Llei 4/2012, 
els articles 2, 3 i 4 la Llei esmen-
tada només s’aplicaran en aquell 
o aquells motius del recurs de 
cassació en què s’al·legui com a 
infringida la normativa catalana, 
mentre que en aquell o aquells 
altres motius del recurs de cas-
sació en què, si s’escau, s’al·legui 
exclusivament la infracció de nor-
mes estatals, s’estarà per exami-
nar l’admissibilitat del recurs de 
cassació a la comprovació de si 
concorre alguna de les modalitats 
previstes en l’art. 477, 2,1n; 2,2n; 
2,3r i 3 de la LEC 1/2000, així com 
l’acord interpretatiu del TS, Sala 
1a, de 30-12-2011.

Cal recordar, a aquests efectes, 
que quan s’al·legui en el recurs de 
cassació més d’una infracció, ca-
dascuna d’elles ha de ser formulada 
en un motiu diferent i tots ells han 
de ser numerats correlativament.

Per això, el Ple de la sala civil i 
penal del Tr ibunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha acor-
dat l’ampliació de l’Acord dictat 

el 22.03.2012, en els següents 
termes: 

“En el cas que en el litigi s’hagin 
exercitat conjuntament preten-
sions regides per  l’ordenament 
civil català i pel ordenament ci-
vil estatal i el recurs de cassació 

s’interposi per denunciar la infrac-
ció de la normativa catalana i la 
normativa estatal, els articles 2, 3 
i 4 de la Llei 4/2012 s’aplicaran en 
aquell o aquells motius del recurs 
de cassació en què s’al·legui com 
a infringida la normativa catalana, 
mentre que en aquell o aquells al-
tres motius del recurs de cassació 
en què, si escau, s’al·legui exclusi-
vament la infracció de normes ci-
vils estatals, s’estarà per examinar 
l’admissibilitat del recurs de cas-
sació a la comprovació de si con-
corre alguna de les modalitats pre-
vistes en l’article 477, 2,1n; 2,2n; 
2,3r i 3 de la LEC 1/2000, interpre-
tat conforme a l’acord del Tribunal 
Suprem Sala 1a de 30-12-2011”.

Aquest nou acord de la Sala civil 
i penal del TSJC, com l’anterior 
de 22-3-2012, del qual és com-
plement, es realitza a l’empara de 
l’article 264.1 LOPJ.

És expressió del parer unànime 
de la Sala i té caràcter orientador 
per a la unificació de les pràcti-
ques processals, pel que serà po-
sat en coneixement de les AAPP 
de Catalunya (magistrats i secre-
taris judicials ) que són les que en 
primer lloc han de decidir sobre 
l’admissibilitat dels recursos, així 
com de les altres professionals ju-
rídics (advocats i procuradors els 
Tribunals) i del Ministeri Fiscal”.

En el cas que en el 
litigi s’hagin exercitat 
conjuntament 
pretensions regides per  
l’ordenament civil català 
i per l’ordenament civil 
estatal i el recurs de 
cassació s’interposi per 
denunciar la infracció 
de la normativa 
catalana i la normativa 
estatal, els articles 2, 
3 i 4 de la Llei 4/2012 
s’aplicaran en aquell 
o aquells motius del 
recurs de cassació en 
què s’al·legui com a 
infringida la normativa 
catalana
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ACTUALITAT 
PELS PASSADISSOS

E
l CICAC i el Depar-
tament de Justícia 
va signar el passat 
23 de juliol un acord 
d e  c o l · l a b o r a c i ó 
per potenciar l ’ús 

del  cata là entre e ls advocats . 
En el transcurs del mateix ac-
te, s’han signat també convenis 
de col·laboració amb la resta de 
col·legis professionals del món del 
dret per impulsar l’ús del català en 
tots els àmbits jurídics i judicials. 
Aquests acords incidiran en la 
pràctica laboral de més de 25.000 
professionals: 20.000 professio-

Conveni per potenciar 
l’ús del català entre els 
advocats

El degà de l’ICAB, Oriol Rus-
ca, va prendre possessió el 

passat 27 de juliol com a con-
seller del Consell de l’Advocacia 
Catalana (CICAC), en substitució 
del càrrec que fins al moment va 
ocupar Pedro L. Yúfera. 

EL CICAC representa els cator-
ze col·legis d’advocats catalans, 
més els de les Illes Balears, Per-
pinyà i Andorra, i aplega prop de 
30.000 col·legiats. 

El degà de 
Barcelona pren 
possessió com  
a conseller  
del Consell  
de l’Advocacia 
Catalana

nals de l’advocacia; 1.000 procura-
dors, 440 notaris; 160 registradors 
i prop de 4.000 graduats socials.
Arran d’aquest acords, es facili-
tarà informació, formació i eines 
l ingüís t iques a ls professionals 
d’aquests sectors amb l’objectiu 
de potenciar l’ús del català a la 
justícia. 

Poques sentències en català
Segons dades facilitades pel De-
partament de Justícia, el nombre 
de sentències dictades en català 
han disminuït, passat del 20,1% 
(any 2005) al 12,7% (2012).

2011 2012

Català Castellà Català Castellà

Idioma de les sentències 34.734
(13,1%)

230.305
(86,9%)

32.479
(12,72%)

222.849
(87,28%)

Idioma dels documents 
de tràmit

2.378.582
(13,53%)

15.199.102
(86,47%)

2.240.654
(12,70%)

15.403.439
(87,28%)

Vaga de funcionaris 
de justícia
Els funcionaris de justícia van ini-
ciar el passat 4 de setembre una 
vaga indefinida perquè conside-
ren que la retallada sobre els seus 
drets laborals ha estat més gran 
que els realitzats sobre funcionaris 
de la resta d’Espanya.
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L’
Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (APDCAT) i l’Associació 
Intercol·legial  de Col·legis Professio-
nals de Catalunya van signar el pas-
sat 4 de setembre un conveni de col-
laboració per tal de garantir un millor 

coneixement i preparació sobre protecció de dades als 
treballadors dels Col·legis i Consells de Col·legis pro-
fessionals, i als  membres de l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Catalunya.

Amb la signatura d’aquest conveni ambdues entitats es 
comprometen a l’organització conjunta d’activitats for-
matives en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i a l’elaboració, per part de l’APDCAT, d’una 
guia pràctica de protecció de dades per  a col·legis 
professionals. (Veure foto a “Advocacia en imatges”).

Fulls oficials de 
reclamació

A
partir del 20 de setembre de 2013, els 
professionals liberals col·legiats han 
de disposar de fulls oficials de queixa, 
reclamació i denúncia, d’acord amb un 
model normalitzat, quan els destinata-
ris dels seus serveis siguin persones 

consumidores. Així ho estableix el Decret 121/2013, de 
26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de 
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de con-
sum, que va ser publicat en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya el 28 de febrer de 2013.

El model de fulls oficials de queixa, reclamació i de-
núncia i el cartell on s’anuncia la disponibilitat d’aquest 
fulls oficials els podeu obtenir a l’enllaç http://www.
consum.cat/

Conveni per 
millorar la 
protecció de 
dades als col·legis 
professionals
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ACTUALITAT 
L!OBSERVATORI

L’ICAB denuncia que l’avantprojecte  
de llei de col·legis i serveis elimina  
la independència dels professionals

E
l Col·legi s’oposa a 
l’avantprojecte per-
què diferencia als 
advocats  en  fun-
ció de la tasca que 
realitzen (si van a 

jutjats o no) i perquè suposa la fi-
nalització de la col·legiació obliga-
tòria per als advocats que asses-
soren però treballen per compte 
aliè. En aquest sentit, la Junta de 
Govern considera que els advo-
cats presten serveis als ciutadans 
i no es pot permetre que les lleis 
deixin de garantir una qualitat en 
el servei ofert pels professionals,  
independentment de la tasca con-
creta que duen a terme. 
 
Pòlissa de responsabilitat civil
L’ICAB també és crític també en 
la no obligatorietat dels advocats 
de disposar d’una pòlissa de res-
ponsabil i tat civ i l .   La Junta de 
Govern no entén com una qües-
t ió tan essencia l  com aquesta 
deixa de tenir obligatorietat en 
l’avantprojecte aprovat, ja que es 
pot crear una situació d’indefen-
sió molt gran vers les persones, 
vers la ciutadania.  El client és 
f inalment qui “pagaria” les con-
seqüències d’haver dipositat la 
seva conf iança en una persona 
que potser no compleix tots els 
requisits per exercir amb garan-
ties la professió. 

Uniformització dels col·legis
professionals 
El ministre d’Economia, Luis de 
Guindos, va presentar l’avantpro-
jecte de col·legis i  serveis pro-

EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA  REBUTJA FRONTALMENT L’AVANTPROJECTE 
DE LLEIS I SERVEIS PROFESSIONALS, APROVAT PEL CONSELL DE MINISTRES EL PASSAT 2 
D’AGOST, PERQUÈ NO GARANTEIX LA QUALITAT EN ELS SERVEIS QUE ES PRESTARAN AL 
CIUTADÀ. PER AIXÒ, EL COL·LEGI HA PRESENTAT AL·LEGACIONS A AQUEST TEXT.  

fessionals com una mesura per 
liberalitzar el mercat professio-
nal, però, l’aplicació pràctica de 
la llei, tal com està redactada en 
aquests moments,  uni formitza 
radicalment els col·legis professi-
onals sense respectar les compe-
tències de la Generalitat. 

El text, a més, té  un afany  inter-
vencionista. Vol controlar aspec-
tes del funcionament intern dels 
col·legis professionals i no  reco-
neix la base associativa i social 
que tenen; de manera que aques-
tes corporacions passaran a ser 
sotmeses al protectorat  d’unes 
estructures burocratitzades que 

no han estat escollides per sufra-
gi universal. Aquestes estructures 
podrien, per exemple,  destituir 
la Junta de Govern d’un col·legi 
professional elegida democràtica-
ment o fins i tot dissoldre’l. 

L’avantprojecte menysté, doncs, 
la feina realitzada pels col·legis 
professionals, que tenen experi-
ència i han demostrat eficàcia en 
les funcions que li han estat en-
comanades i que, a més, són cor-
poracions reconegudes explícita-
ment en la Constitució espanyola. 
Davant l’argument “de modernit-
zar els col·legis professionals” que 
va citar De Guindos per impulsar 
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l ’avantprojecte,  l ’ ICAB recorda 
que les corporacions professi-
onals van dur a terme un intens 
procés d’“actualització” i “posada 
al dia” amb una clara vocació de 
servei a la ciutadania en la dar-
rera dècada. Un procés, impulsat 
amb la Llei òmnibus (2009), i que 
va anar més enllà del sol·licitat. 

S’insta al govern al diàleg i a aprovar 
les al·legacions formulades
Per això, l’ICAB insta al Govern a 
recollir en el futur text legal les al-
legacions presentades per aques-
ta corporació i a dialogar amb els 
col·legis professionals, atès que 
no ho han fet durant l’elaboració 
d’un canvi normatiu que els afecta 
directament i que es va presentar 
a corre- cuita abans de les vacan-
ces (el divendres  2 d’agost a la 
tarda), sense deixar gaire marge 
de reacció, ni de temps per ela-
borar al·legacions al text. 

D’acord amb tots els arguments 
citats anteriorment, l’ICAB consi-
dera que la voluntat real és des-
regular l’activitat professional en 
detriment dels serveis als ciuta-
dans; un procediment que recor-
da la desregulació de la Banca a 
Espanya. 

Per aquests motius, l’ICAB, a tra-
vés de l’Associació intercol·legial 
de col·legis professionals reivindi-
carà, juntament amb la resta de 
col·legis, l’ important paper que 

aquests fan. No es descarten mo-
bilitzacions per combatre l’apro-
vació definitiva de l’avantprojecte, 
que suposarà la desaparició de 
molts col·legis professionals.
 
La conselleria de Justícia, 
el CICAC, el CGAE, 
i la Intercol·legial també 
són contraris al text aprovat  
El Col·legi d’Advocats de Barce-
lona no és l’única corporació que 
ha mostrat el seu malestar per 
l’aprovació de l’avantprojecte de 
llei de col·legis i serveis profes-
sionals. El conseller de Justícia, 
Germà Gordó, va declarar que “el 
Govern defensarà l’organització 
territorial col·legial de Catalunya, 
davant d’un text que envaeix les 
competències de la Generalitat, és 
centralista i terriblement interven-
cionista”. Gordó també va adver-
tir que “si malgrat l’oposició ma-
joritària a l’avantprojecte, aquest 

supera la tramitació a les Corts, 
a Catalunya aplicarem la nova llei 
de col·legis professionals en la qual 
estem treballant amb consens i di-
àleg amb els agents implicats”.

Per la seva part, el president del 
Consejo General de la Abogacía 
Española, Carlos Carnicer, va res-
pondre al ministre en relació al 
fet que els col·legis professionals 
s’havien de modernitzar dient que 
“aquestes corporacions ja es van 
modernitzar el 2009 arran de la 
llei òmnibus i que sector dels ser-
veis professionals és competitiu 
i funciona”. També va dir que la 
vessant econòmica no ha de ser 
l’únic prisma amb el qual analit-
zar les coses. 

En la mateixa línia, es va pronun-
ciar l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalu-
nya. A aquesta entitat, que repre-
senta a més 150.000 col·legiats 
de tots els àmbits professionals, 
també els preocupa que l’elimina-
ció de la col·legiació obligatòria en 
activitats i professions en què fins 
ara ho era, comporti la supressió 
del control deontològic i de les bo-
nes pràctiques que actualment re-
alitzen els col·legis professionals. 
Aquesta situació fomentaria l’in-
trusisme i deixaria els ciutadans 
desprotegits per manca de garan-
ties en els serveis, sense que cap 
Administració estigui en condici-
ons d’assumir-ne el control.

L’ICAB considera que 
la voluntat real és 
desregular l’activitat 
professional en 
detriment dels serveis 
als ciutadans
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ACTUALITAT 
L!OBSERVATORI

L’ICAB refusa taxativament la 
retallada del Ministre Gallardón 
al servei del Torn d’ofici

E
l Col·legi considera 
inacceptable la pro-
posta del ministre 
de Justícia,  Alber-
to Ruiz-Gallardón, 
“d’homogeneïtzar” 

a la baixa els mòduls de pagament 
dels advocats del torn d’Ofici arreu 
de l’Estat, que va ser anunciada 
durant el mes d’agost. Des de la 
Junta de Govern es rebutja la pro-
posta del Ministeri de Justícia per-
què afecta un servei públic que es 
presta als ciutadans més despro-
tegits  i posa de manifest la poca 
sensibilitat social del Govern de 
l’estat. El Col·legi també denuncia 
que l’advocat que presta el servei 
percebi una compensació que no 
es correspon amb la dignitat prò-
pia de seva feina. És una falta de 
respecte al treball dels advocats 
del Torn d’Ofici.

Aquesta corporació ja va mos-
trar la seva indignació i rebuig 
a  les  d i fe rents  redaccions de  
l’avantprojecte de Llei de Justícia 
gratuïta, que el Ministeri ha anat 
elaborant sense el consens dels 
Col·legis d’Advocats d’arreu de 
Catalunya i de l’Estat. No es pot 
modificar la Llei d’Assistència Jurí-
dica Gratuïta sense tenir en comp-
te l’opinió dels professionals que 
presten el servei diàriament. 

Es posa en perill el model 
de justícia de proximitat
L’ICAB considera, un cop més, 
que s’envaeixen les competèn-
c ies  autonòmiques i  es  pr iva 
tant als Col·legis d’Advocats com 
a la Generalitat de Catalunya a 
adaptar el seu funcionament a 
les necessitats reals del seu àm-
bit territorial. Per aquest motiu, 

Reserva’t els dies 24 i 25 d’octubre per 
participar en el congrés del Torn d’Ofici

Els propers 24 i 25 d’octubre el 
Col·legi d’Advocats de Barce-

lona serà la seu del primer con-
grés per abordar els principals as-
pectes relacionats amb la justícia 
gratuïta i el servei del Torn d’Ofici.

Amb el lema Entre tots podem 
canviar el Torn d’Ofici? La teva 
opinió compta. Des del col·legi us 
animem a participar en aquesta  
trobada, adreçada a tots els col-
legiats i, especialment, a aquells 
inscrits al Servei del Torn.
 

A través d’aquesta iniciativa es 
reclama la dignificació de l’advo-
cat del Torn i, amb la suma de 
tots, es vol influir en la modifi-
cació de la futura Llei de justícia 
gratuïta. 

Al web de l’ICAB podeu consul-
tar el programa d’aquest con-
grés. La inscripció a les ponèn-
cies és gratuïta i obligatòria.

l’ICAB alerta que la proposta del 
ministre de Justícia comportarà 
un trencament de la justícia de 
proximitat als ciutadans i hi ha el 
risc d’allargar innecessàriament 
la posada en marxa de mesures 
essencials si tot s’ha d’aprovar 
des del Ministeri. 

F ina lment ,  e l  Col· leg i  lamen-
ta que malgrat haver presentar 
nombroses al·legacions als di-
ferents avantprojectes de justí-
cia gratuï ta que han anat apa-
reixent, aquestes no s’hagin tin-
gut en compte. Per això la Junta 
considera inadmissible que el 
ministeri no valori l’esforç i la 
tasca que els advocats duen a 
terme en la defensa dels drets i 
de les llibertats dels ciutadans 
més necessitats. 
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Segon congrés international 
d’arbitratge a Barcelona

Renovació del Certificat ISO 
a la Biblioteca

S
ota el títol ‘Back to the 
future - Second part: 
An  in -house  v i ew’, 
l’ICAB organitza del 24 
al 26 d’octubre, un nou 
congrés d’arbitratge 

que pretén reunir els millors ex-
perts en la matèria.

S’hi tractarà, principalment, les 
condicions i  requeriments que 
l’empresari exigeix del procés ar-
bitral, els signes d’amenaça des de 
la perspectiva empresarial respec-
te de l’arbitratge, la prevenció de 
tècniques dilatòries en el procés 
arbitral, la prevenció i resolució de 
clàusules patològiques i els avan-
tatges del sistema arbitral per a 
l’empresa i l’empresari.

Podeu consultar i formalitzar les 
inscripcions a través del web de 
l’ICAB. 

L
a Biblioteca  de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de 
Barcelona (ICAB) ha 
renovat, el passat mes 
de juliol, el Certificat 
ISO 9001 de Qualitat, 

mitjançant auditoria externa, en re-
coneixement a l’excel·lència de la 
seva tasca.

La Biblioteca es va certificar per 
primer cop el juliol del 2001 i 
des de llavors ha mantingut el 
seu nivell de qualitat.

El Col·legi us proposa el dis-
sabte 5 d’octubre una nova 

activitat cultural: una visita per 
la Vil·la Casals de Sant Salva-
dor. A través de la visita a la 
seva casa d’estiueg i els jardins, 
es descobrirà l’artista, l’home, 
el fill, el marit... I a través de 
la seva obra es coneixeran els 
valors que transmetia com ara: 
l’esforç, el treball, el compro-
mís, la solidaritat i la lluita per 
la pau. El preu inclou un con-
cert de violoncel a càrrec de 
Laura Folch. 

Els col·legiats de l’ICAB gaudiu 
de promoció 2 x1. El preu de 
l’entrada és de 30 euros

En el Món Jurídic núm. 279, pági-
na 14, on es deia Jani Trias Arraut  
s’hauria d’haver escrit diputat.

Sortides culturals 
per la Vil·la Casals 
de Sant Salvador

Fe d’errates
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Amb motiu de la commemora-
ció del Tricentenari de 1714, el 

Col·legi d’Advocats de Barcelona  
ha organitzat un conjunt de con-
ferències i exposicions que tin-
dran lloc des del 10 de setembre 
fins al 19 de desembre de 2014. 
Els actes, que seran gratuïts i 
oberts a tothom, inclouen un cicle 
d’exposicions que tindran lloc a la 
Biblioteca de l’ICAB. 

Així, des del passat 10 de setem-
bre,  es pot visitar la mostra “Les 
Constitucions (impreses) de Ca-
talunya des de 1481 fins a 1706” 
en horari de 9 a 20 h. A partir del 
mes de gener de 2014, el calen-
dari d’exposicions és el següent:  
 
Els juristes catalans a l’època 
moderna: el segle XVII fins el 
Decret de Nova Planta (I). 
Del 14 de gener 
al 21 de març 2014.

Els juristes catalans a l’època 
moderna: el segle XVII fins el 
Decret de Nova Planta (II). 
Del 25 de març 
al 30 de maig de 2014

La Guerra de Successió vista 
des dels plets. 
Del 10 de juny 
al 20 de juliol de  2014

Les primeres sentències de 1716 
de la “Real Audiencia”
Del 25 de juliol 
al 8 de setembre de 2014

El Decret de Nova Planta
Del 10 de setembre 
al 19 de desembre de 2014

L’ICAB 
commemora el 
Tricentenari de 
1714 amb un cicle 
d’actes 

L’ICAB posa en marxa 
el “Telèfon vermell”  
i el “Deganat obert”

A
m b  l ’ o b j e c t i u 
d ’acostar  l ’ ICAB 
als seus col·legiats 
i  a u g m e n t a r  e l 
f e e d b a c k  e n t re 
ambdues  pa r t s , 

aquest mes de setembre s’han po-
sat en marxa noves iniciatives que 
permetran aconseguir-ho. 

Telèfon vermell
A  t r a v é s  d e l  t e l è f o n  v e r -
mell  900500301 (gratuït)  els 
col·legiats podreu conèixer qui és 
el diputat de guàrdia, però, tam-
bé, per comunicar totes les inci-
dències que us aneu trobant en 
l’exercici de la professió.  Tant 
si esteu indignats pel tracte re-
but, si porteu una hora intentant 
accedir al jutjat, si us han negat 
l’entrevista amb el client...podeu 
trucar al telèfon vermell i deixar 
constància d’aquests fets. Al mar-
ge del telèfon, podeu fer arribar la 
vostra queixa a través del whats-

app  al número 61076645, amb 
Line cercant l’ID telefon vermell, i 
per email a través de l’adreça tele-
fonvermell@icab.cat. 

El Col·legi registrarà les incidèn-
cies rebudes a través de les dife-
rents vies i tindrà més força per 
defensar la professió. 

Deganat obert
A través d’aquesta nova iniciati-
va, els dimecres, de 16.30 a 20h, 
el degà i un diputat de la Junta 
de Govern estaran a la sala an-
nexa, situada en el pas que va 
de l’avantsala de la Biblioteca al 
Pati de Columnes,  per rebre els 
col·legiats que vulgueu comentar 
o fer algun suggeriment. 

Per tal que estigueu més informats 
d’allò què passa al Col·legi, perio-
dicament rebreu un email del de-
gà Oriol Rusca, on us comentarà 
aquells temes més destacats so-
bre la professió i la corporació. 

El col·legi al teu servei

/DQ�@�L¤R�HMENQL@BH®��BNMRTKS@�ZZZ�LFDE�FDW

3$+�%.-�5$1,$++

�����������
*5$78�7�,�(;&/86,8�3(5�$/�&2/y/(*,$7

/DQ�RNKuKHBHS@Q�

#HOTS@S�CD�FT�QCH@

$LO@Q@LDMS�BNKuKDFH@K

(MSDQUDMBH®�CDK�CDEDMRNQ�CDK�BNKuKDFH@S

(MSDQONR@Q�TM@�PTDHW@�BNMSQ@�Kŗ CLHMHRSQ@BH®

$K�"NKuKDFH�@K�SDT�RDQUDH�KDR���G�H�DKR�����CD�Kŗ@MX
+$2�3$5$2�41&�-"($2�2�-�3 ,!��+$2�-.231$2

/DQ�HMENQL@Q�MNR�RNAQD�SNS�SHOTR�CD�CHRETMBHNMR�ONSR�

Ş�$MUH@Q�TM�6G@SR@OO�@K�SDK£ENM��������������
Ş�$MUH@Q�TM�/LQH�BDQB@MS�Kŗ(#�SDKDENMUDQLDKK�
Ş�$MUH@Q�TM�L@HK�@�SDKDENMUDQLDKK�HB@AB@S
Ş�N�SQTB@Q�@K�SDK£ENM������������

2ŗG@M�UTKMDQ@S�DKR�LDTR�CQDSR�
DM�KŗDWDQBHBH�CD�K@�OQNEDRRH®

:KDWVDSS�DO������������

2®B�DK�BNKuKDFH@S�������H�ONQSN�
��GNQ@�HMSDMS@MS�@BBDCHQ
@K�ITSI@S�CD�OQHLDQ@�HMRS�MBH@

2®B�DK�BNKuKDFH@S�������H�DRSHB�
HMCHFM@S�ODK�SQ@BSD�QDATS�CŗTM�
ETMBHNM@QH�@K�)TSI@S�CD�/DM@K

�����

�����

�����

ACTUALITAT 
L!OBSERVATORI

18 SETEMBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



llicenciats en Dret i els estudiants 
d’una Facultat de Dret.

El “Premi Feixò Carreras per a 
noves promocions” està destinat 
a ajudar a la realització d’un tre-
ball sobre un tema de Dret Pri-
vat.  Podran optar al Premi, dotat 
amb 3.000 euros, els col·legiats i 
col·legiades de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona que hagin 
obtingut el seu títol de llicenciat/da 
en Dret en l’any de la convocatòria 
o en els tres anteriors. 

En ambdós casos, el termini de 
presentació de les candidatures fi-
nalitza el 31 de desembre de 2013. 
Trobareu les bases completes 
d’aquests premis a www.icab.cat.

Convocats els 
Premis Jurídics del 2013
XIa edició del Premi Miquel Casals 
Colldecarrera
Des de la Fundació Congrés de Cul-
tura Catalana ens informen que s’ha 
convocat la XIa edició del Premi Mi-
quel Casals Colldecarrera, un premi 
d’investigació en l’àmbit del Dret Pri-
vat dels territoris de parla catalana, 
sigui sobre els actuals òrgans legisla-
tius, o bé sobre el dret privat històric. 
Les obres que optin al guardó hauran 
de ser inèdites i hauran de tenir una 
extensió mínima de 80 pàgines i anar 
signades amb el nom de l’autor.
 
El premi, que rep el suport de di-
verses entitats i institucions, té una 
dotació de 2.500 euros i s’hi podran 
presentar obres fins al 8 de gener 
de 2014.

Les bases les teniu a http://fun-
dccc.wordpress.com/

L’ICAB convoca l’edició 2013 dels 
premis “Memorial Degà Roda i 
Ventura” i “Duran i Bas per a no-
ves promocions”. 

El “Premi Memorial Degà Roda 
i Ventura 2013” està destinat a 
guardonar un article, assaig o llibre 
que versi sobre Col·legis professio-
nals i l’exercici de les professions 
liberals, especialment l’advocacia, 
publicat en el territori de l’Estat es-
panyol i escrit en qualsevol de les 
llengües oficials d’aquest entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 
2013. Podran optar amb aquest 
premi, dotat amb 3.000 euros, els 
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Dilema sucesorio en Catalunya:  
donar en vida o esperar a la herencia
ANTE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS DE LA NORMATIVA RELATIVA AL IMPUESTO DE SUCESIONES EN 
CATALUNYA Y LA COYUNTURA DEL MOMENTO, A CONTINUACIÓN ENCONTRAREIS ALGUNAS NOTAS 
DE ESTRATEGIA FISCAL PARA AFRONTAR EL DILEMA: DONAR EN VIDA O ESPERAR A LA HERENCIA. 

uizás una de las 
preguntas más fre-
cuentes que circula 
por los despachos 
catalanes es la de 
si es mejor donar 
ahora o esperar a 
la herencia. El mo-

tivo de ello viene dado por los cam-
bios incesantes que vienen suce-
diendo en la legislación del Impues-
to de Sucesiones en Catalunya.
En el año 2009 y anteriores, en 
Catalunya se pagaba uno de los 
impuestos de sucesiones más 
caros de España. Éramos la Co-
munidad más alta por detrás de 
Extremadura.

Ya en el 2010, fruto del clamor po-
pular, el gobierno tripartito estable-
ció unas reducciones que irían apli-
cándose paulatinamente, lo que se 
tradujo en una menor tributación 
en las herencias en general.

Y fue a partir del año 2011 cuando 
las herencias en Catalunya entre 
ascendientes, descendientes y en-
tre cónyuges,  ya gozaron de una 
reducción del 99%, es decir prácti-
camente no pagan.

Pero la alegría durará poco. Actual-
mente existe la amenaza de elimi-
nar la bonificación del 99% en las 
sucesiones en Catalunya y aunque 
parecía inminente, ha habido un pe-
queño respiro por la falta de apro-
bación de los presupuestos corres-
pondientes. Muy probablemente,  
a partir de uno de enero de 2014 
el Impuesto de Sucesiones en Ca-
talunya no gozará de bonificación 
para estos familiares. Falta saber 
qué tipo de reducciones se aplica-
rán y cómo afectará a la tributa-
ción de las herencias, pero lo que 
parece claro es que el Impuesto de 
Sucesiones vuelve a Catalunya.

Ante esta tesitura se abre un “im-
passe” interesantísimo hasta uno 
de enero de 2014 para decidir si 
donamos bienes a los hijos o al 
cónyuge, o por el contrario espera-
mos a la herencia. Se tendrán que 
valorar muchas variables, como 
por ejemplo importe de la heren-
cia, impuesto probable sucesorio 
futuro, edad del donante/causante, 
grado de parentesco con el herede-
ro/donatario, etc.

Según la normativa de cada Comu-
nidad Autónoma tendremos que 
analizar la tributación de las dona-
ciones comparándola con la de las 
herencias. Podremos encontrarnos 
que, en ocasiones, convendrá más 
donar en vida que esperar a la he-
rencia. En Catalunya, la donación 

Alejandro Ebrat Picart 
Col·legiat núm. 12.091

Q
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entre familiares cercanos (hijos, 
padres, cónyuge) tiene una tribu-
tación reducida, por lo que la hace 
una opción muy a tener en cuenta 
si queremos ahorrar impuestos. 

Habrá que donar aquella parte que 
por herencia no está exenta (no es 
interesante donar la vivienda habi-
tual ya que goza de la exención del 
95% en el Impuesto de Sucesiones, 
ni los seguros de vida con determi-
nados límites) y calcular la repercu-
sión de otros impuestos como por 
ejemplo el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.  

Veamos algunas notas de estrategia 
fiscal a través de las donaciones:

• La herencia se paga (el impues-
to)  cuando la persona fallece, en 
cambio en la donación el pago es 
inmediato.  Habrá que contar con la 
liquidez inmediata en caso de deci-
dirnos por la donación.

• La herencia se paga en la Comu-
nidad donde reside el que hereda, 
la donación en la que reside el que 
la recibe (donatario), salvo el caso 
de los inmuebles cuya donación se 
paga donde radiquen éstos. Todo 
ello nos dará juego para el diseño 
fiscal. Si tenemos bienes que radi-
can en una Comunidad Autónoma 
donde la donación esté exenta es 
muy recomendable hacer la do-
nación en vida (que no pagará) 
ya que si esperamos a la muerte 
tendremos que pagar por impues-
to de sucesiones (ej: catalán con 
inmuebles en Madrid).

• Cuando se hace una donación 
puede existir ganancia patrimonial 
que tributa por renta (yo compré 
una casa por 100 que ahora dono a 
mi hijo por valor de 1.000. Hacienda 
interpreta que ha habido un benefi-
cio de 900 por el que tendré que tri-
butar, es decir se equipara la dona-
ción a la venta). De ahí que cuando 
se pretenda una donación se tendrá 
que calcular la existencia de esta 
ganancia o efectuar donaciones de 
bienes que no la tengan (bienes con 
pérdidas, bienes adquiridos antes de 
1.986, donación de dinero, etc.). 

• En las herencias, el fallecido no 
paga por esta  ganancia patrimo-
nial (plusvalía del muerto). Habrá 
que tenerlo en cuenta.

• A través de una donación pode-
mos ahorrar impuestos, sobre to-
doen las herencias entre familiares 
lejanos o entre extraños. Mediante 
el mecanismo de la “rueda” de do-
naciones cada tres años, se pude 
diseñar el traspaso del patrimonio 
al futuro heredero con un ahorro 
muy considerable de impuestos.

• A través de la  donación tempo-
ral del usufructo de unas acciones, 
traspasamos el derecho a cobrar 
los dividendos a las personas que 
reciben la donación, mientras sean 
titulares del usufructo, es decir 
tendrán derecho a cobrar los divi-
dendos siempre que sean titulares 
del usufructo. De esta manera el 
donatario, pagará por el Impuesto 
de donaciones, sólo el 2% del va-
lor real de las acciones. Este 2% lo 
tendrá que pagar cada año mien-
tras dure la donación. Además, el 
que recibe los dividendos pagará 
únicamente el 21% (que ya se lo ha-
brá retenido la sociedad pagadora) 
por los dividendos que perciba, en 
concepto de retenciones de capital 
mobiliario. Es decir, estamos ade-
lantando la herencia al 21%, cuan-
do por el Impuesto de sucesiones 
los hijos podrían llegar a pagar una 
cantidad muy superior.

• Podemos donar a sociedades 
que previamente han constituido 

los familiares herederos. Estas do-
naciones tributarán al 20-25-30% 
(por Impuesto de Sociedades), 
cuando por herencia podrían llegar 
a pagar hasta el 64%.

• Podemos usar la donación para 
traspasar los ingresos a nuestros 
herederos rompiendo la progresivi-
dad del impuesto. Si donamos una 
propiedad arrendada a nuestros 
hijos, la suma de lo que paguen 
ellos por rendimientos del capital 
inmobiliario será muy inferior a la 
que veníamos pagando cuando per-
cibía los ingresos sólo una persona 
–donante-.

Ya desde un punto de vista fami-
liar, la donación permite dejar las 
cosas hechas. Con la donación,  la 
partición y adjudicación está ser-
vida. No habrán problemas entre 
herederos, el reparto está hecho. 
Claro que perdemos la opción de 
modificar el destino de la herencia 
ante nuevos cambios (relaciones 
familiares, alteraciones patrimo-
niales, etc) al haberla “adelantado”.
También,  con la donación,  el do-
nante se “libera” de la carga que 
supone la tenencia de bienes (im-
puesto de Patrimonio, IBI, etc.), ar-
gumento de peso para gente de una 
cierta edad.

Y si los padres tienen el temor a 
que lo donado se pierda en vida del 
donante, bien por dispendio del do-
natario, bien por causas involunta-
rias (embargo por impago de deu-
das, adjudicación en proceso matri-
monial, etc.), lo  podemos prevenir 
efectuando donaciones con reserva 
de la facultad de disponer del bien 
donado, que nos dará la posibili-
dad de recuperar lo donado ante 
situaciones de riesgo por parte del 
donatario.

Y por último, no debemos olvidar 
la computación a la legítima. To-
das estas donaciones computan a 
efectos del cálculo de la legítima, 
queramos o no (derecho impera-
tivo), en cambio podemos decidir 
si queremos que lo donado se le 
descuente al legitimario de su 
cuota hereditaria (imputación).

Con la donación,  la 
partición y adjudicación 
está servida. No habrán 
problemas entre 
herederos, el reparto 
está hecho. Claro que 
perdemos la opción de 
modificar el destino de 
la herencia ante nuevos 
cambios al haberla 
“adelantado”
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Advertiments de les conseqüències civils  
i fiscals dels canvis de veïnatge civil
LA SECCIÓ DE DRET CIVIL I LA SECCIÓ DE DRET FISCAL I FINANCER DE L’ICAB VAN ORGANITZAR LA 
CONFERÈNCIA “ADVERTIMENTS SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES CIVILS I FISCALS DELS CANVIS DE 
VEÏNATGE CIVIL” A CÀRREC D’ALEJANDRO EBRAT I MERITXELL GABARRÓ, QUI FA EL RESUM DE LES 
QÜESTIONS MÉS DESTACADES QUE S’HI VAN TRACTAR.

E
l veïnatge civil és el 
lligam que determi-
na la subjecció d’una 
persona al dret per-
sonal d’una deter-
minada comunitat 

autònoma amb dret civil propi o al 
dret civil comú, de manera que el 
veïnatge civil de les persones de-
terminarà la llei aplicable que re-
gularà, entre altres, el seu règim 
econòmic matrimonial i la seva 
successió, qüestions que tractarà 
aquest article, amb advertiment de 
les conseqüències fiscals en ma-
tèria successòria. 

En síntesi, l’adquisició del veïnat-
ge civil té lloc (I) per naixement, 
amb l ’especi f ic i tat  que preveu 
l’ar ticle 14.3.II del Codi civil es-
panyol (CCe), que en cas que els 
progenitors tinguin diferent veï-
natge civil, disposen de sis mesos 

(termini de caducitat) per atribuir-
li  al seu f i l l  el veïnatge civil  de 
qualsevol d’ells, havent de tenir 
present que en determinats casos 
haurem d’aplicar la legislació an-
terior, en què regia el principi de 
propagació del veïnatge civil del 
pare (o de la mare, a manca del 
pare) als fills menors d’edat; (II) 
per residència continuada durant 
dos anys amb concurrència de 
manifestació expressa d’aquesta 
voluntat; (III) per residència con-
tinuada durant deu anys, sense 
declaració en contrari. L’article 
14.6 CCe especifica que, en cas 
de dubte, preval el veïnatge ci-
vil del lloc de naixement. Alho-
ra, cal destacar que en el termini 
dels deu anys NO es computa el 
temps en què l’interessat fos me-
nor d’edat, així com que el canvi 
de veïnatge civil dels pares no al-
tera el veïnatge civil dels fills.

El canvi de residència d’una perso-
na pot comportar l’adquisició d’un 
veïnatge civil diferent del que tenia 
fins aleshores -i inclús sense que el 
propi interessat en tingui coneixe-
ment- amb el conseqüent canvi de 
la llei aplicable en matèria de règim 
econòmic matrimonial i de succes-
sions, entre altres:

a) Determinació del veïnatge civil 
en relació al règim econòmic ma-
trimonial, resultant interessant la 
STSJCat 1/2009, de 12 de gener, 
per la discussió vers el veïnatge ci-
vil d’un causant en el moment de 
contraure matrimoni, el comú o el 
català, per la seva implicació en la 
determinació del règim econòmic 
matrimonial de gananciales o bé el 
de separació de béns. 

Meritxell Gabarró i Sans 
Col·legiada núm. 30.726
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Aquesta qüestió ha experimentat 
un canvi normatiu substancial res-
pecte els punts de connexió per a 
determinar el veïnatge civil. Amb 
anterioritat a la Constitució Espan-
yola (CE) de 1978, a manca de llei 
nacional comuna dels cònjuges, 
regia el veïnatge civil de l’espòs. 
Actualment resulta d ’apl icació 
l’article 9.2 CCe, essent els punts 
de connexió en cascada: 1.- Llei 
personal comú al temps de con-
traure el matrimoni, 2.- Llei per-
sonal o de la residència habitual 
de qualsevol d’ells, elegida abans 
de la celebració del matrimoni, 3.- 
Llei de la residència habitual comú 
immediatament posterior a la ce-
lebració i 4.- Llei del lloc de cele-
bració del matrimoni. Aquest ordre 
és immutable, excepte si concorre 
l’atorgament de capítols matrimo-
nials (article 9.3 CCe). I en cas de 
conflictes internacionals, subsi-
diàriament s’aplicarà la llei espan-
yola si els Tribunals espanyols en 
són els competents o, amb caràc-
ter general, s’aplicarà la llei del lloc 
de celebració del matrimoni.

En síntesi, actualment, el canvi 
de llei personal no altera el règim 
econòmic matrimonial; el matrimo-
ni, per si sol, no altera el veïnatge 
civil dels cònjuges; i en tot moment 
qualsevol dels dos cònjuges pot op-
tar pel veïnatge civil de l’altre.

b) Determinació del veïnatge civil 
del causant en el moment de la 
mort. En les defuncions ocorregu-
des a partir del 17 d’agost de 2015, 
resultarà d’aplicació el Reglament 
Europeu 650/2012, de 4 de juliol, 
relatiu a la competència, llei aplica-
ble (...) en matèria de successions 
mortis causa que com a regla gene-
ral consagra que la successió es re-
geix per la llei de la residència ha-
bitual del causant en el moment de 
la defunció. No obstant l’anterior, 
el seu article 38 estableix que dita 
regla general NO s’aplicarà als con-
flictes de lleis que es plantegin en 
unitats territorials d’un mateix Estat 
i, per tant, en aplicació de l’article 
16 CCe, la llei personal serà la de-
terminada pel veïnatge civil que, en 
el cas de les successions ens con-

dueix a l’aplicació de l’article 9.8 
CCe, és a dir, que serà la llei apli-
cable la llei nacional del causant 
en el moment de la seva defunció, 
independentment de la naturalesa 
dels béns i del país on s’ubiquin, 
i recordem que la llei nacional ve 
determinada pel veïnatge civil. Cal 
especificar, però, que mentre que 
les llegítimes es regeixen per la 
llei nacional del causant en el mo-
ment de la seva defunció, les dis-
posicions fetes en testament i els 
pactes successoris conservaran la 
seva validesa malgrat que la llei na-
cional del causant a la seva defun-
ció hagués variat respecte de quan 
va atorgar-los. Finalment, els drets 
atribuïts per la Llei al cònjuge su-
pervivent es regiran per la llei que 
reguli els efectes del matrimoni, de 
manera que el canvi de veïnatge ci-
vil (llei personal) amb posterioritat 
a la celebració del matrimoni, NO 
afecta els drets del cònjuge vidu.

Per tant, un canvi de residència 
que comporti el canvi de veïnatge 
civil de foral a comú o a la inversa, 
afecta en el dret de llegítima dels 
fills; a l’ordre de succeir en la suc-
cessió intestada; a la incompatibili-
tat / compatibilitat de la successió 

testada i la intestada; al testament 
mancomunat, que en funció del 
dret aplicable està admès, prohi-
bit o no s’hi fa referència; als pac-
tes successoris; i/o a la successió 
troncal (STS 11-03-2010).

Existeixen algunes sentències que 
han esdevingut referents en aques-
ta matèria, essent-ho les STSJCat 
de 13-5-1999; STSJ de Navarra de 
3-3-1994 (principi d’unitat familiar); 
STS de 14-9-2009 i SAP Saragossa 
de 28-5-2012.

Actualment la “simulació” del canvi 
de residència habitual a una co-
munitat autònoma amb un millor 
tractament fiscal de l’impost de 
successions i donacions (ISD), es-
tà pràcticament abocada al fracàs, 
atès que la Llei 29/1987, de l’ISD, 
estableix al seu article 6, que els 
contribuents que tinguin la seva 
residència habitual a Espanya se’ls 
exigirà l’impost com a obligació per-
sonal, remetent-se a la llei de l’IRPF 
en quant al concepte de “residència 
habitual” que, a banda del criteri 
temporal i dels estrictament econò-
mics, analitza on està radicat el seu 
principal centre d’interessos, entès 
en un sentit tan ampli que abas-
ta des dels rendiments econòmics 
fins al lloc d’escolarització dels fills 
o la residència del cònjuge que, si 
no són coincidents amb el lloc de la 
residència habitual del causant, no 
s’admetrà l’acolliment a la legisla-
ció de l’ISD més beneficiosa.

Cal concloure amb l’advertiment 
real i sever del fet que un canvi de 
residència -que a priori pot semblar 
idoni des d’un punt de vista fiscal- 
pot comportar el canvi de veïnatge 
civil i amb ell l’aplicació d’una llei 
civil diferent a la que hom coneix 
i pretén, amb l’assumpció involun-
tària però obligatòria de les conse-
qüències civils que han estat analit-
zades al llarg d’aquest article.

En definitiva, amb independència 
de l’existència o no de pretensió 
d’evasió d’impostos, al realitzar un 
canvi de residència, cal valorar tant 
les conseqüències fiscals com les 
civils. 

Actualment, el canvi de 
llei personal no altera 
el règim econòmic 
matrimonial; el 
matrimoni, per si sol, no 
altera el veïnatge civil 
dels cònjuges; i en tot 
moment qualsevol dels 
dos cònjuges pot optar 
pel veïnatge civil de 
l’altre
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Delictes contra la intimitat
ARRAN DE LA CONFERÈNCIA CELEBRADA EL 25 DE JULIOL SOBRE LA CASUÍSTICA EN EL DELICTE 
DE REVELACIÓ DE SECRETS, ELS SEUS PONENTS ENS OFEREIXEN UN RESUM AMB LES SEVES 
PRINCIPALS CONCLUSIONS.

E
n  un  con tex t  de 
t e c n i f i c a c i ó  i 
d ’ i n f o r m a t i t z a c i ó 
com el que vivim, el 
Dret a la intimitat ha 
cobrat una especial 

rellevància. En els nostres dies, la 
informació s’ha convertit en una 
necessitat amb un enorme valor 
estratègic que no sempre se satis-
fà d’una manera adequada a dret. 
En els últims mesos la ciutadania 
ha assistit a l’exhibició mediàtica 
d’una infinitat de causes en què pre-
cisament s’investiguen i s’enjudicien 
formes de recopilació i de gestió 
d’informació que podrien atemptar 
contra la intimitat dels seus titulars.

La tensió que s’estableix entre el 
Dret a la intimitat i les necessitats 
del mercat, de l’economia globa-
litzada o de la càrrega de provar i 
acreditar un fet davant els nostres 

Jutjats i Tribunals, no és fàcil de re-
soldre, però no està exempta de lí-
mits. Deixant de banda la fonamen-
talitat d’aquest dret (previst, com 
és sabut, en l’article 18 de la nostra 
Constitució), en els últims anys la 
jurisprudència del Tribunal Consti-
tucional ha recalcat la seva enorme 
importància, arribant-ho a definir 
com el pressupost necessari per 
a l’exercici d’altres Drets fonamen-
tals com poden ser el d’igualtat, el 
de lliure accés al treball o el de la 
lliure determinació i desenvolupa-
ment de la personalitat, vinculant 
directament amb la dignitat de la 
persona ja que en paraules del nos-
tre Tribunal Suprem, aquesta exi-
geix “l’existència d’un àmbit propi 
i reservat enfront de l’acció i el 
coneixement dels altres, necessa-
ri, segons les pautes de la nostra 
cultura per mantenir una qualitat 
mínima de la vida humana”.

Marc Molins Raich
Col·legiat núm. 23.841

Carlos Echávarri Paniagua
Col·legiat núm. 27.284
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Una vegada constatada la impor-
tància creixent d’aquest dret fona-
mental procedeix abordar, sense 
més, l’anàlisi de la seva regulació 
penal. El capítol primer del títol 
desè del nostre Codi penal porta 
per títol “del descobriment i la re-
velació de secrets” i centra el seu 
objecte en la regulació de les con-
ductes que atempten d’una manera 
més greu contra el dret a la intimi-
tat i al secret individual.

La positivització d’aquestes figures 
va ser una novetat del Codi penal 
de 1995 que ha patit alguna modi-
ficació al llarg de les successives 
reformes que s’han dut a terme 
sobre la redacció inicial. D’aquesta 
manera, el nostre legislador orgà-
nic va estendre el caràcter jurídic 
penal a algunes conductes que tra-
dicionalment havia reservat a les 
jurisdiccions civil i administrativa.

El comú denominador de totes i ca-
dascuna de les figures delictives és 

la lesió dels Drets a la intimitat i al 
secret individual encara que en al-
gun dels preceptes es pot admetre 
el caràcter pluriofensiu en preveure 
agreujaments específiques per raó 
de la vulneració dels deures de se-
cret i de sigil que operen sobre al-
guns professionals.

Malgrat la seva relativament escas-
sa aplicació, les figures previstes 
en els articles 197 a 201 del Codi 
penal tenen una enorme incidència 
en la vida diària de les persones i 
dels operadors jurídics cridats a 
acreditar circumstàncies i peticions 
habitualment vinculats amb la inti-
mitat dels contendents.

Deixant de banda la coneguda 
nul·l i tat de les proves obtingu-
des amb vulneració de drets fo-
namentals i de l’eventual extensió 
d’antijuridicitat a les altres proves 
que es derivin de la mateixa (ex art. 
11.1 LOPJ ), des de la perspectiva 
estrictament penal no resulta sen-
zill extreure grans conclusions ni 
fites interpretatives sobre aquests 
preceptes. El caràcter innovador 
de les figures ha generat un cos de 
jurisprudència no consolidat en el 
qual podem trobar resolucions que 
interpreten els tipus penals amb 
obertes contradiccions pel que fa 
a l’abast i a la significació dels ele-

El tipus bàsic exigeix 
una plena consciència 
i voluntat de realitzar 
l’acció amb l’única 
intenció de descobrir 
allò que està ocult o, 
si s’escau, vulnerar la 
intimitat del subjecte 
passiu
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ments que configuren les diferents 
figures delictives.

Sens perjudici  de la pretensió 
de completesa que va ordenar la 
ponència al Col·legi, i amb les li-
mitacions que imposa el format 
d’aquest article, compleix signi-
ficar que el tipus bàsic d’aquests 
delictes, previst i penat en l’article 
197 del text legal, sanciona a qui, 
per descobrir els secrets o vulne-
rar la intimitat d’un altre, sense el 
seu consentiment, s’apoderi dels 
seus papers, cartes, missatges de 
correu electrònic o qualsevol altre 
document o efectes personals; o, 
d’altra banda, intercepti les seves 
telecomunicacions o utilitzi artifi-
cis tècnics d’escolta, transmissió o 
gravació o reproducció del so o de 
la imatge o, actuant com a clàusu-
la de tancament, de qualsevol altre 
senyal de comunicació.

De l’anàlisi del precepte destaca el 
seu caràcter tendencial exigit pel le-
gislador per mitjà de la inclusió de 
la preposició “per a”. Amb la seva 
inclusió, el tipus bàsic exigeix una 
plena consciència i voluntat de rea-
litzar l’acció amb l’única intenció 
de descobrir allò que està ocult o, 
si s’escau, vulnerar la intimitat del 
subjecte passiu. Això ha portat a la 
millor doctrina a descartar la tipici-
tat de les accions que es realitzen 
de forma accidental, sense plena 
consciència, sense la voluntat pre-
ordenada o amb un dol eventual.

Un breu punt i a part mereix el 
comentar i  d ’a l lò  que d isposa 
l’apartat tercer de l’article 197 pel 
qual s’estén la responsabilitat pe-
nal a les persones jurídiques quan 
d’acord amb el que disposa l’article 
31 bis, aquestes siguin les respon-
sables del fet delictiu. D’aquesta 
manera, acceptat el canvi de para-
digma operat per la transcenden-
tal reforma del Codi penal de l’ any 
2010, el nostre legislador conver-
teix les estructures mercantils en 
garants i custodis de la indemnitat 
d’aquest bé jurídic, considerant pe-
nalment responsables quan els fets 
s’hagin comès en seu si i en el seu 
benefici o profit.

Els ar ticles següents estenen i 
agreugen la punició d’aquests fets 
quan aquests són comesos per 
professionals sobre els quals pe-
sa un deure de sigil o de reserva. 
Així mateix, amb la intenció d’evitar 
el debat que planteja la titulari-
tat d’alguns drets fonamentals 
per part de persones jurídiques, 
l’article 200 s’estén expressament 
l’aplicació d’aquests tipus penals 
als supòsits en què el titular de les 
dades reservades sigui una per-
sona jurídica, la qual cosa genera 
un problema concursal important 
amb la figura prevista i penada en 
l’article 278 del mateix text legal.

Des de la perspectiva que imposa 
la configuració processal d’aquests 
delictes compleix significar que les 
mateixes tenen un caràcter “semi 
privat”, ja que, per poder accionar 
per les mateixes és imprescindible 
la presentació de denúncia o que-
rella, amb les excepcions pròpies 
d’aquest requisit de perseguibilitat 
quan la lesió del dret afecta inte-
ressos difusos o menors. En segon 
lloc, el nostre legislador preveu la 
possibilitat que amb l’atorgament 
del perdó de l’ofès s’extingeixi la 
responsabilitat penal tot i que sem-
bla previsible l’eventual limitació 
de la seva eficàcia als supòsits en 
què no s’hagi afectat els drets de 
la col·lectivitat ni s’hagin lesionat 
els deures de sigil que incrementen 
l’antijuridicitat material de la con-
ducta del subjecte actiu.

En l’activitat diària de l’exercici de 
l’advocacia davant Jutjats i Tribu-
nals, la qüestió que ara ens ocupa 
té una enorme transcendència i 
això, no només per la nul·litat po-
tencial de la prova obtinguda amb 
vulneració de drets fonamentals 
a què ens referíem anteriorment, 
sinó també per la responsabilitat 
en la qual es podria arribar a in-
córrer com a conseqüència de la 
participació en l’obtenció del mitjà 
probatori d’una forma jurídica pe-
nalment rellevant.

La “necessitat de provar” en què 
es basa l’activitat jurisdiccional 
troba en aquests delictes un lí-
mit clar i objectiu que li imposa a 
l’advocat una aproximació crítica 
i prudent en relació amb el mitjà 
de prova que heu demanat o que 
li facilita el client.

En altres àmbits de l’advocacia 
aliens a la càrrega de la prova, 
la  p rev is ió  d ’aquestes  f igures 
delictuals s’hauria de traduir ne-
cessàriament en una crida a la 
prudència quan les necessitats 
d’ informació o de coneixement 
linden amb els drets a la intimitat 
dels seus titulars o es refereixin 
a aspectes legals que encara en 
els nostres dies són controver-
tits tant a nivell  dogmàtic com 
jurisprudencial.

F ina lment ,  comple ix  s ign i f icar 
que el caràcter complex i difús 
d ’aquests preceptes no haur ia 
de fer oblidar als penalistes que 
com a pressupostos de realitza-
ció del “ius puniendi”, l’aplicació 
d’aquests tipus penals es troba 
sotmesa a uns principis legitima-
dors basats, com és sabut, en els 
principis de legalitat, de subsidia-
rietat i d’estricta protecció dels 
béns jurídics protegits de mane-
ra que s’imposa una interpretació 
dels mateixos que, com a mínim,  
permeti coordinar la intervenció 
penal amb la prevista en altres 
branques del nostre ordenament 
jurídic, reservant per a la primera 
les conductes més greus i clara-
ment lesives del Dret que es pre-
tén protegir.

La “necessitat de 
provar” en què es basa 
l’activitat jurisdiccional 
troba en aquests delictes 
un límit clar i objectiu 
que li imposa a l’advocat 
una aproximació crítica 
i prudent en relació amb 
el mitjà de prova que 
heu demanat o que li 
facilita el client
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Nous tipus delictius: 
child grooming
L’ÚLTIMA REFORMA PENAL HA OBLIGAT A JURISTES I A ALTRES OPERADORS JURÍDICS A RECICLAR-
SE I A APROFUNDIR EN LES INNOVADORES FIGURES INCORPORADES AL NOSTRE ORDENAMENT. 
ENTRE AQUESTES MODIFICACIONS CONSTA LA INTRODUCCIÓ DE L’ARTICLE 183 BIS AL LLIBRE II, 
TÍTOL VIII, CAPÍTOL II BIS DEL CODI PENAL (CP) RELATIU ALS ABUSOS I AGRESSIONS SEXUALS A 
MENORS DE TRETZE ANYS. LA IMPORTÀNCIA QUE EN L’ACTUALITAT HAN ADQUIRIT LES NOVES 
TECNOLOGIES, ESPECIALMENT EN LES GENERACIONS MÉS JOVES, FINS AL PUNT DE PODER PARLAR 
DE LA GENERACIÓ NET O INTERACTIVA, AIXÍ COM LA VOLUNTAT ESTATAL DE DONAR COMPLIMENT A 
LES DIRECTIVES EUROPEES, HAN OBLIGAT AL LEGISLADOR A TIPIFICAR AQUESTES CONDUCTES. 

A
mb l’article 183 bis 
al Llibre II ,  Tí tol 
VIII, Capítol II bis 
del Codi Penal (CP) 
relatiu als abusos i 
agressions sexuals 

a menors de tretze anys, ens tro-
bem davant de la tipificació d’un 
acte preparatori i la justificació de 
la qual estaria en la necessitat de 
realitzar un avançament de les ba-
rreres de protecció pel que respecta 
a determinats béns jurídics donada 
la importància social que se’ls hi 
atorga. No obstant això, s’ha de re-
marcar que entre la doctrina exis-
teix un fort debat sobre si s’han de 

ampliem el bé jurídic protegit a la 
infància en general, això justificaria 
les tesis que el qualifiquen de delic-
te de perill abstracte. 

En un altre ordre de coses, ressaltar 
que en aquest tipus d’il·lícit no te-
nen cabuda les formes imperfectes 
d’execució degut a l’avançament de 
les barreres de protecció, qüestió 
pròpia dels delictes de perill i que 
permet castigar els actes prepa-
ratoris sense deixar cabuda a la 
temptativa. 

La qüestió del bé jurídic protegit en 
els delictes sexuals ha estat sempre 

castigar aquests tipus de conductes 
i de quina manera s’hauria de fer. 

Es tracta d’un delicte de perill ja 
que l’il·lícit es configura en aten-
ció a la posada en perill del bé ju-
rídic objecte de protecció i sense 
tenir en compte la lesió efectiva 
del mateix. La concreció de si es 
tracta d’un delicte de perill con-
cret o abstracte és una tasca més 
complexa atès que el tipus exigeix 
la presència d’un menor i d’actes 
encaminats a un apropament del 
subjecte actiu amb aquest, qüestió 
que permetria concloure que és un 
delicte de perill concret. Ara bé, si 

Judith Mínguez
Jutge substituta
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controvertida i en l’actualitat no ha 
deixat de ser-ho. Si tenim en compte 
que la llibertat sexual es va entendre 
com la capacitat d’autodeterminació 
sexual i, els menors e incapaci-
tats es troben mancats per defini-
ció d’aquesta capacitat, en el cas 
d’agressions sexuals que els hi afec-
tin, no es podrà parlar de llibertat 
sexual atès que, difícilment, es pot 
protegir allò que manca. 

Per tant, en aquests casos sem-
bla més correcte utilitzar els ter-
mes “indemnitat” o “intangibilitat 
sexual”, conceptes procedents de 
la doctrina italiana i que van ser 
acollits per l’espanyola entre finals 
dels anys setanta i principis dels 

vuitanta. Amb base en el concepte 
d’indemnitat sexual, la protecció de 
menors i incapaços està orientada 
a l’evitació de certes influències 
que incideixen de manera negati-
va en el desenvolupament futur de 
la seva personalitat. En el cas dels 
menors, la finalitat és que quan 
siguin adults puguin decidir en lli-
bertat sobre el seu comportament 
sexual i en el dels incapaços, evitar 
que siguin utilitzats com a objecte 
sexual de terceres persones que 
abusin de la seva situació per tal de 
satisfer els seus desitjos sexuals. 

En síntesi, es pot concloure que el bé 
jurídic protegit en el delicte d’abusos 
sexuals sobre menors de tretze anys 
ve constituït per la indemnitat sexual 
entesa aquesta en un doble sentit. En 
primer lloc, com el dret a no veure’s 

involucrat en un context sexual sense 
un consentiment vàlidament atorgat 
i, en segon lloc, en un sentit ampli, 
abastant tanmateix la formació i el 
desenvolupament de la personalitat i 
sexualitat del menor, tal i com reflec-
teix el propi article 183 bis.

D’altra banda, cal també remarcar 
que alguns autors consideren que 
el bé jurídic protegit té una doble 
vessant, la individual o relativa al 
menor agreujat, i la supraindividual 
o relativa a la infància en general. 

Els requisits objectius per tal que es 
doni aquest tipus penal són:

• Contactar amb 
un menor de tretze anys.

• El contacte s’ha de produir a través 
d’Internet, d’un telèfon o de qualse-
vol altre mitjà tecnològic.
 
•  Propos ar  a l  menor  concer tar 
una trobada amb la  f inal i tat  de 
cometre algun dels i l · l ícits reco-
ll its als ar ts. 178 a 183 i 189 CP. 

• La proposta ha d’anar acompa-
nyada d’actes materials tendents a 
la consecució de la mateixa o bé, a 
l’aproximació amb el menor. 

La consumació delictiva es pro-
dueix des del mateix instant en què 
s’aconsegueix concertar una trobada 
amb el menor, sempre i quan la ma-
teixa vagi acompanyada d’actes ten-
dents a l’apropament. Cal remarcar 
que amb la creació d’aquest precepte 
el legislador no ha volgut castigar el 
mer contacte amb un menor així com 
tampoc la intenció de quedar amb ell 
sinó la voluntat de fer-ho amb una fi-
nalitat sexual. 

Pel que fa a les exigències subjec-
tives del tipus cal que el subjecte 
actiu tingui intenció de cometre un 
delicte d’agressió, abús o utilització 
del menor per la producció de por-
nografia. Això constitueix un element 
de l’injust que excedeix del contingut 
propi d’una conducta dolosa per tant, 
la interpretació de l’element subjec-

tiu haurà de ser estricta i, en tot cas 
l’assetjador haurà de realitzar sobre 
el menor algun dels delictes recollits 
als arts. 178 a 183 o 189. 

El propi art. 183 bis inclou un tipus 
qualificat aplicable a aquells supòsits 
en els que l’autor hagi emprat coac-
cions, amenaces o enganys per tal de 
captar la voluntat del menor. 

La pena recollida al nostre Codi Pe-
nal per aquest tipus d’il·lícits és d’un 
a tres anys de presó o bé, multa de 
dotze a vint-i-quatre mesos. Les con-
demnes descrites entraran en con-
curs amb les penes contemplades 
als articles 178 a 183 i 189 CP. Quan 
l’aproximació s’obtingui mitjançant 
coacció, intimidació o engany, la pe-
na s’imposarà en la seva meitat supe-
rior, essent aquest tipus el qualificat 
que es recull al propi article 183 bis. 
En aquest cas, s’haurà de desestimar 
el càstig per la comissió d’un delicte 
d’amenaces o coaccions atès el prin-
cipi non bis in idem. Operaria ales-
hores el que estableix l’article 8.1 CP, 
essent per tant d’aplicació l’article 
183 bis per considerar-se un precep-
te especial enfront dels articles 169 
o 171 CP. 

D’altra banda i, en virtut de la nova 
reforma penal, serà també d’aplicació 
l’article 192 CP el qual estableix 
l’obligació d’imposar una mesura de 
llibertat vigilada que es durà a terme 
després del compliment de la pe-
na privativa de llibertat. Tanmateix, 
s’imposarà la pena en la seva meitat 
superior als ascendents, tutors, cura-
dors, guardadors, mestres o qualse-
vol altre persona encarregada de fet 
o de dret del menor així com, a la in-
habilitació especial per l’exercici dels 
drets de pàtria potestat, tutela, cura-
tela, guarda, ocupació, càrrec públic 
o exercici de professions o oficis per 
un període de sis mesos a sis anys o 
bé, privació de la pàtria potestat. 

Per concloure simplement remar-
car que aquest precepte ha suscitat 
innumerables discussions entre la 
doctrina les quals només podran ser 
resoltes per la jurisprudència a me-
sura que els casos de child grooming 
vagin arribant als nostres tribunals. 

Amb base en el concepte 
d’indemnitat sexual, la 
protecció de menors 
i incapacitats està 
orientada a l’evitació 
de certes influències 
que incideixen de 
manera negativa en el 
desenvolupament futur 
de la seva personalitat
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OPINIÓ 
INTERESSOS COMUNS

Parlar en públic
L’AUTOR D’AQUEST ARTICLE HA TREBALLAT A CATALUNYA RÀDIO DURANT MÉS DE 25 ANYS 
PRESENTANT DIVERSOS PROGRAMES, HA FET DOBLATGE I ÉS LA VEU DEL PROGRAMA 
THALASSA. EN LA SEVA VESSANT DE DOCENT, ENS EXPOSA ALGUNES RECOMANACIONS 
CLAUS PER PARLAR EN PÚBLIC AMB ÈXIT.

Carles Pérez Jaumira
Periodista i locutor

“V
ostè té una 
v e u  m o l t 
b o n i c a ” . 
Quan et de-
diques a la 
comunica-

ció oral i als mitjans audiovisuals 
sovint reps aquest afalac. Sempre 
dic el mateix: Totes les veus són di-
ferents i poden ser molt boniques. 
I poso un exemple. Malgrat toqui un 
Stradivarius faré mala música i vos-
tès fugiran precipitadament davant 
el desgavell sonor. Al contrari, un 
instrumentista virtuós amb un violí 
d’estudi, els captivarà amb el seu 
art. El secret, més enllà del timbrat 
i la qualitat sonora de la nostra veu, 
és saber usar-la, dominar les tècni-
ques d’expressió oral. Això, amb un 
mínim d’esforç i treball, és a l’abast 
de gairebé tothom.

Massa vegades argumentacions 
impecables, pensaments brillants 

o històries emocionants resulten 
indiferents per una mala expressió 
oral. Ha faltat claredat, força, inten-
ció, emoció i convenciment en l‘ex-
pressió: el contingut era magnífic 
però la manera de dir-ho ha estat 
maldestre i el missatge s‘ha perdut.

Una bona comunicació oral és im-
prescindible en el nostre món, do-
minat pels mitjans audiovisuals. En 
moltes professions, l’advocacia n‘és 
una, és una eina bàsica per tenir les 
màximes garanties d’èxit. Els qui, 
com vostès, és dediquen al món ju-
rídic han de transmetre conceptes 
complexos sovint en un llenguatge 
tècnic difícil per a els profans. Al 
bufet, als jutjats, en una intervenció 
als mitjans de comunicació o en una 
xerrada divulgativa, és clau dominar 
les tècniques d’expressió oral. Sap 
greu veure com excel·lents i bri-
llants professionals de tots els àm-
bits humans fracassen en la trans-
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missió de raonaments impecables 
per una mala vocalització, una res-
piració sincopada o una entonació 
monòtona que causa somnolència. 
El domini dels recursos adequats 
augmenta exponencialment les pro-
babilitats que el nostre missatge 
sigui convincent. A més, el domi-
ni de la veu transmet sensació de 
seguretat, credibilitat, confiança i 
serenor. Com a resultat, el seu tre-
ball serà molt més brillant.

Bé, però, com aconseguir-ho? Quin 
és el secret? És difícil explicar-ho a 
través d’un text imprès, i per tant 
mut, on no disposem dels recur-
sos del missatge parlat. Tot i ai-
xí, intentaré transmetre’ls algunes 
recomanacions.       

La veu humana és aire en vibra-
ció. Les cordes vocals vibren quan 
expulsem l’aire i ressonen a les 
cavitats bucals fins arribar a l’oï-
da. Una bona respiració, relaxa-
da i sense tensions, n’és la base. 
Hi ha diverses tècniques però no 
tenim espai per explicar-les. Tot 
i així, facin una prova. Agafin ai-
re com ho fan els atletes en plena 
recuperació d‘un esforç, com més 
millor i després emetin una frase 
d’una llargada mitjana. És difícil i 
el missatge surt distorsionat i brut 
i al final no tenim ni un bri d’aire. 
Ara respirin suament, sense ten-
sió, omplint la panxa lentament i 
a continuació, sense pressa, re-
peteixin el missatge. Aquest cop, 
potser no a la primera, el missatge 
és clar, harmònic i no genera cap 
crispació.

Una bona respiració vol una pos-
tura correcte. Hem d’estar ben 
plantats amb la columna verte-
bral recta i les clavícules obertes. 
Aquesta posició millora la nostra 
imatge i transmet sensació de se-
guretat i energia. Alguns oradors 
tenen una postura deixada, com 
si el tema no els interessés; d‘al-
tres mostren una expressió cor-
poral tensa transmetent neguit a 
l’audiència. 

La veu ha de ser clara i neta, cal 
vocalitzar. Hem d’obrir ben bé la 

boca, deixar que les paraules flu-
eixin sense por, articular totes les 
sí l·labes. Moltes persones parlen 
amb la boca, tancada exigint-nos 
un esforç fatigós, gairebé titànic, 
que ens desconnecta del discurs. 
Parlar vol un esforç físic i és més 
còmode no articular. Aquesta és 
una de les raons d’una vocalització 
laxa encara que també pot ser fruit 
de la timidesa o la por a parlar en 
públic. Una bona vocalització fa-
cilita la comunicació i dóna segu-
retat atès que el missatge arri-
ba amb claredat i còmodament a 
l’oient. Llegir en veu alta, pronun-
ciant totes les síl·labes, lentament, 
com si les masteguéssim, és una 
tècnica senzilla i molt eficaç per 
millorar. Cal començar poc a poc 
i anar augmentant la velocitat de 
lectura gradualment. Amb la pràc-
tica veuran com el seu discurs és 
més ric i clar.

Hi ha oradors monòtons. No tenen 
ritme, no tenen swing i són molt 
avorrits. En la parla espontània 
util i tzem ritmes molt diferents. 
Ara més de pressa, tot seguit més 
lent, ara amb major intensitat i vo-
lum, després suaument, gairebé 
a cau d’orella. Quan llegim o par-
lem en públic, si no es dominen 
les tècniques d’expressió, apareix 
la monotonia. Resultat: tedi i pèr-
dua d’interès. Cal alternar ritmes 
i volums diferents per assolir un 
discurs ric i entretingut. Llegir en 
veu alta fent variacions en el ritme 
auxiliats per un magnetòfon o gra-
vadora per observar i corregir el 
resultat, és molt útil. Abans d’una 
conferència o d’unes conclusions 
al jurat, assagin primer en veu al-

ta, per millorar la seva intervenció. 
A més, podran ajustar el temps 
d’intervenció fidelment. És un es-
forç amb molt bon resultat.

Sovint es confon ritme amb par-
lar molt de pressa, sense parar  ni 
un instant. No és això. Un silenci 
amb la durada justa i col·locat en 
el lloc adequat crea intriga, tensió 
i expectativa. Però cal ser curós 
ja que si el fem a destemps i sen-
se mesura, pot distreure l’atenció. 
Orson Welles, geni de la comuni-
cació oral i el cinema, mesurava 
acuradament els silencis en els 
seus films. 

La projecció de la veu i les cor-
bes d’entonació també formen 
par t d’un bon discurs, però en 
aquest ar ticle no ho tractarem. 
Abans d’acabar, un punt clau: el 
discurs ha de ser “expressiu”. Ha 
de transmetre, a més de raona-
ments, emocions, sensacions, i si 
s’escau, sentiments. Per aconse-
guir-ho hem de posar-hi la intenció 
adequada. Gairebé hem d’interpre-
tar com un bon actor, així construi-
rem un discurs viu i ric. Assolir una 
bona tècnica no és senzill, però 
amb una mica de pràctica és pos-
sible. A l’aula amb els alumnes ens 
dedicàvem a saludar-nos donant-hi 
diferents intencions: amablement, 
renyant, insinuant, tristos, con-
tents, etc. Facin la prova: saludin 
al company de feina o conegut i 
observin les reaccions, ben dife-
rents en funció de la intenció que 
hi donem.

Ja hem exhaurit les mil paraules de 
l’article. Només un comentari final. 
En parlar en públic és aconsella-
ble mirar els ulls dels interlocu-
tors o l’audiència. Així els donem 
el protagonisme i segueixen amb 
més atenció. A més, obtenim in-
formació sobre com es rep el mis-
satge. No hi ha res menys creïble 
que un orador que es passa l’es-
tona llegint papers i sense mirar 
al públic. La calidesa i proximitat 
valen molt.

Endavant i a gaudir de la nostra 
veu, única i preciosa.  

Una bona respiració, 
relaxada i sense tensions 
és la base per parlar bé 
en públic
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...JOSÉ FÉLIX ALONSO"CUEVILLAS SAYROL

“Valorem positivament la compatibilitat d’inscripció 
simultània a les dues mutualitats com a sistema 
alternatiu al RETA perquè abans no es podia triar”
AMB MOTIU DELS DARRERS CANVIS LEGISLATIUS EN RELACIÓ A LA NORMATIVA DE LES 
MUTUALITATS ALTERNATIVES AL RETA, MÓN JURIDIC HA ENTREVISTAT AL PRESIDENT D’ALTER 
MÚTUA, JOSÉ FÉLIX ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, PER CONÈIXER EL POSICIONAMENT SOBRE LES 
DIFERENTS NORMATIVES I ELS EFECTES QUE ESTAN TENINT SOBRE ELS SEUS MUTUALISTES. 

L 
a Direcció General de la Segu-
retat Social ha resolt la consulta 
formulada pel CICAC en relació 
a la compatibilitat de la inscrip-
ció simultània a Alter Mútua i 
Mutualidad General de la Abo-

gacía Española com a sistemes alternatius al 
RETA. Com valora la citada resolució?Molt 
positiva ja que coincideix amb el criteri que 
tenia Alter Mútua dels Advocats. El col·lectiu 
d’advocats catalans que es van col·legiar amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 30/95 
van haver d’afiliar-se amb caràcter obligatori per 
a l’exercici de la professió per compte propi a 
les dues mutualitats de previsió social i per tant, 
aquesta previsió compartida, no va respondre 
a una decisió o opció personal ja que no existia 
cap alternativa. Un criteri contrari al ara mani-
festat per la Seguretat Social, hagués compor-
tat greus perjudicis per als advocats catalans i 
és per aquest motiu, que no entenem als que 
defensaven la postura contrària, ja que les mu-
tualitats professionals, per sobre de tot, han de 
defensar els interessos dels seus mutualistes.

I de la resolució que declara la compatibilitat 
de la pensió i l’activitat per compte propi dels 
professionals col·legiats adscrits a mutuali-
tats alternatives al RETA de l’advocat?
Hem defensat sempre la vigència de la com-
patibilitat entre pensió pública de jubilació i 
l’activitat per compte pròpia per aquells pro-
fessionals adscrits a una mutualitat alternativa, 
donada la diferent naturalesa d’ambdós règims 
i que atén a una realitat del nostre col·lectiu. 
Ja ens vàrem oposar frontalment presentant el 
corresponent Recurs Contenciós Administratiu 
a l’Ordre TIN/1362/2011 que pretenia posar fi 
a aquesta pràctica i que va ser derogada amb 
posterioritat per la Disposició Addicional 37a de 
la Llei 27/2011.

Des del 2007 Alter Mútua ja és Alternativa a 
Autònoms per a tots els advocats d’Espanya. 

�
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Quins efectes va tenir
la Resolució de la DGSS del 2007?
Les tres mutualitats professionals catalanes 
que teníem caràcter autonòmic ens vam aco-
llir a la possibilitat d’ampliació de l’àmbit te-
rritorial que ens donava la citada Resolució 
i tant als metges com als enginyers com als 
advocats ens  van concedir l’autorització per 
actuar a tot el territori nacional.

En el cas dels advocats va tenir l’efecte que 
a partir d’aquell moment tots els advocats 
de l’estat espanyol es van igualar respecte a 
les seves possibilitats d’afiliació (RETA, Alter 
Mútua i Mutualidad General) i creiem que la 
competència que existeix des d’aquell mo-
ment afavoreix al col·lectiu de l’advocacia.  

Ha entrat en vigor el Reial Decret estatal 
576/2013, que estableix els requisits 
d’accés al Sistema Nacional de Salut 
per a les persones excloses. 
Què en penseu?
En aquest país estem donant molts passos 
enrere en matèria de la Seguretat Social. És 
una pena, però confiem que puguem tornar 
a la situació anterior el més aviat possible, i 
que les desigualtats que ara es produeixen, 
desapareguin.  

En qualsevol cas, la sanitat pública va a cà-
rrec dels pressupostos generals, no només 
dels cotitzants a la Seguretat Social, sent 
un contrasentit que aquells que més aporten 
amb els seus impostos siguin precisament 
els que en queden exclosos. 
 
Quins avantatges tenen 
els mutualistes d’Alter Mútua?
L’avantatge principal és la qualitat dels seus 
productes. Aquest any s’han concedit unes 
240.000 prestacions i el grau de satisfac-
ció ha estat altíssim. Estem molt contents. 
També ressaltaria que aquest enorme flux 
de prestacions ens converteix en uns veri-
tables redistribuidors dels recursos que ens 
aporten els mutualistes i que més del 90% 
dels mateixos s’atribueixen als nostres socis.

Així mateix els nostres mutualistes tenen 
l’avantatge de la flexibilitat de la nostra nor-
mativa i de les facilitats que es donen per 
demanar les prestacions. És a dir la decisió 
que pren un advocat jove que acaba d’entrar 
al nostre col·lectiu, pot ser modificada sense 
cap problema en el futur, fins i tot pot anar-
se’n si ho vol, sense que li posem cap proble-
ma, situació que no es produeix en els nos-
tres competidors, tant públics com privats.   

Quants mutualistes tenen? 
Quants són col·legiats ICAB? 
Quin és el perfil del mutualista?
Dels 25.378 assegurats que té la Mútua a 
31/08/2013, 14.421 són mutualistes i la resta 
familiars. La majoria del total d’assegurats co-
rrespon als 14 Col·legis d’Advocats de Catalun-
ya, àmbit geogràfic històric de la Mútua. Recen-
tment hem aconseguit ampliar aquest àmbit a 
tot el territori estatal i tenim previst un fort pla 
d’expansió per als propers anys.

L’ICAB és, lògicament i des de sempre, el 
Col·legi amb un major nombre d’assegurats 
amb 18.838 (74,23% del total d’assegurats) 
dels que 10.188 són mutualistes (70,65% del 
total de mutualistes) i la resta familiars.

La majoria dels mutualistes ho són en opció 
alternativa al RETA, advocats amb exercici per 
compte propi que han escollit a la Mútua com 
la seva entitat de previsió personal obligatòria, i 
aproximadament una tercera part ho són en op-
ció voluntària i han elegit la Mútua com a millor 
opció de previsió personal complementaria, tant 
per a ells mateixos com per a la seva família.

Del total de mutualistes el 46,18% són dones i 
el 53,82% són homes. Des de ja fa uns quants 
anys els joves mutualistes són majoritària-
ment dones pel que estem segurs que en poc 
temps seran també majoria sobre el total de 
mutualistes.

La mitjana d’edat dels assegurats és de 40,35 
anys, amb una tendència a la baixa en els últims 
anys gràcies a la forta incorporació de nous 
mutualistes i de les seves famílies.

JOSÉ FÉLIX ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Advocat 
exercent des de 1979. President d’Alter Mútua dels 
Advocats (des de maig de 2004) i de IurisTel, S.A. Patró de 
la Fundació Ignasi de Gispert. Ha estat diputat de la Junta 
de Govern de l’ICAB i professor de l’Escola de Pràctica 
Jurídica, ISDE i Màster de Dret Processal de la UB.

�

“L’ICAB, a través del CICAC, va fer la consulta a 
la Direcció General de la Seguretat Social sobre 
la compatibilitat de la inscripció simultània a 
Alter Mútua i a la Mutualidad General de la 
Abogacía com a sistema alternatiu al RETA”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Noves Juntes Directives a 5 Seccions 
de la Comissió de Cultura i Formació 

E
l  passat 16 de se-
tembre es van ce-
lebrar eleccions a 
la Secció de Dret 
de les Tecnologies 
de la Informació i la 

Comunicació per tal d’elegir-ne la 
Junta directiva. Igualment van ser 
proclamades electes les candida-
tures úniques presentades a les 
Seccions de  Dret Civil, Concursal, 
Penal i Sanitari de la Comissió de 
Cultura i Formació. 

La composició de les Juntes di-
rectives d’aquestes seccions és la 
següent: 

  Secció de Dret Civil

President: 
Ramon Pratdesaba i Ricart

Vicepresidenta: 
Maria Eugènia Gay Rosell

Secretària:   
Meritxell Gabarró i Sans

Vocals:   
José Jorge Medina Ortiz, Ramón 
Ángel Casanova Burgués, Anto-
nio Cumella Gaminde, Maria Elena 
Lauroba Lacasa, Marta Legarreta 
Fontelles, Chantall Moll de Alba 
Lacuve,Pilar Pérez Valenzuela, Jo-
an Sacristán Tarragó

  Secció de Dret Concursal

President:  
Jordi Gras i Sagrera 

Vicepresident:  
David Grasa Graell

Vicepresident:  
Camil Raich Puyol

Secretari:   
Carlos Rodríguez Conde

Vocals:  
Laura de la Fuente Ferret, Laura 
Suárez Vega, Pilar García Loire, Àn-
gels Roqueta Rodríguez, Tiziana di 
Ciommo, Marta Vila Florensa, Est-
her Toral de la Rosa, Lilian Mateu 
Ruano, Maria Elisa Escolà Besora, 
Fernando Redondo García, Carlos 
Zarco Puente, Albert Díaz Pérez, 
Daniel  Capdevi la Dalmau, Joan 
Vila Florensa,José María Marqués 
Vilallonga.

  Secció de Dret Penal

Presidenta:  
Laura Parés i Ravetllat 

Vicepresident:  
Juan Carlos Zayas Sadaba

Secretària:   
María Tornos de Gispert

Vocals:   
Mireia Balaguer Bataller, Carlos 
Echavarri Paniagua, Inés Guardi-
ola Sánchez, Jenifer Lahoz Abós, 
Andrés Maluenda Martínez, Arturo 
Murillo Ferrer, Daniel Pérez-Esqué 
Sansano, Albert Pont Vives, Mari-
na Roig Altozano, Rafael Sánchez 
Sevilla.

  Secció de Dret Sanitari

President:   
Josep Corbella i Duch 

Vicepresident:  
Mª Montserrat Llopart Vidal

Secretari:   
Marià Gómez Jara

Vocals:   
Francesc José María Sánchez, Car-
men Rodrigo de Larrucea, Marcos 
Vinzia Portabella

  Secció de Dret de les 
  Tecnologies de la Informació 
  i la Comunicació

President:   
Manel Martínez Ribas 
 
Vicepresidenta:  
Ainhoa Madrazo Rotger

Vicepresident:  
Oriol Torruella Torres

Secretària:   
Júlia Bacaria Gea
 
Vocals:   
Carles Basteiro-Bertolí, M. Carmen 
Buganza González, Alberto Cuesta 
Ureña, Anna M. de la Paz Cahiz, 
Alejandro Fuentes Lojo, Luis Iriarte 
Martínez, Araceli Navarro Gallardo, 
Eduardo Güells Ventura, Víctor Ro-
selló Mallol, Xavier Silvestre i Cas-
tejón, Jesús Soler Puebla, Pere 
Simón Castellano, Maria Teixidor 
Jufresa, M. Núria Viladrich Genís, 
Alejandro Vera Palencia.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT X PUNT

L’
article 33è NAC, 
literalment, dis-
posa: “1.- El se-
cret professional 
es podrà aixecar 
en els supòsits 

següents:

a).- Quan el manteniment del se-
cret pugui causar una lesió no-
tòriament injusta i greu a l’advocat 
o a un tercer.

b).- Quan l’advocat sigui autoritzat 
de manera expressa pel titular de 
l’àmbit d’informació reservada.

c).-  En els expedients discipl i-
naris col·legials i d’impugnació 
d’honoraris.

2. En tots els supòsits, l’advocat 
interessat en l ’aixecament  del 
secret ho haurà de sol·licitar a la 
junta de govern o al membre de la 
junta en el qual aquesta delegui, la 
qual l’autoritzarà si es compleixen 
els requisits establerts en aquest 
article, atenent els interessos en 
conflicte.”

En  e l  p r imer  pun t  e s  regu la 
l’aspecte substantiu de la norma, 
amb els tres únics supòsits  per tal 
de fer possible el relleu del secret, 
els quals passem a examinar:

El supòsit a) fa referència a la 
sol·licitud de relleu del deure de 
mantenir el secret professional, o 
la seva extensió col·legial, per part 

de l’advocat que, per tal d’evitar 
un desequilibri processal provocat 
pel respecte a la norma imperati-
va del secret o la confidencialitat, 
i en conseqüència, a la prohibició 
que aquesta comporta, necessita 
l’autorització col·legial per presen-
tar determinada documentació al 
procés, manifestar determinada in-
formació o citar a un company com 
a testimoni en un procediment.

Aquest desequilibri processal, ja 
sigui per la defensa de tercers, ja 
sigui per la pròpia defensa, ha de 
suposar l’existència real d’un in-
terès en conflicte, d’un bé jurídic 
a protegir, que, en concurs amb 
el bé jurídic protegit a la norma, i 
en funció de la possibilitat, també 

Deontologia professional.
El secret professional (II). 
El relleu i l’aixecament.
COM A CONTINUACIÓ DEL NÚMERO 279, JULIOL-AGOST DE 2013, TOT SEGUIT S’OFEREIX EL 
CONTINGUT ESPECÍFIC DE L’ARTICLE 33È DE LA NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA (NAC) 
COM A SUPÒSITS D’EXCEPCIÓ DEL SECRET PROFESSIONAL.  EQUIP JURÍDIC. COMISSIÓ DE 
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL
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real, de la producció d’una lesió pel 
perjudici d’aquest interès legítim, 
que ha de ser evidentment “injus-
ta”, amb tota l’extensió que aquest 
termini suposa,  hagi de suposar 
un pronunciament col·legial ten-
dent a restablir el citat equilibri, i 
a eliminar aquelles traves que pu-
guin suposar la lesió injusta dels 
interessos.

El supòsit b) es refereix a que 
aque l les  s i tuac ions  on e l  be -
nef iciat pel secret professional 
atorga el relleu al sol·licitant. És 
d’àmbit dispositiu de l’atorgant. 
S’exclouen aquells supòsits on hi 
ha una pluralitat de beneficiaris 
i no consta el relleu de tots. És 
innecessari comptar amb un pro-
nunciament exprés del col· legi 
d’advocats.

El supòsit c) implica la necessitat 
que l’advocat objecte d’expedient 
disciplinari, o l’advocat la minu-
ta d’honoraris dels quals ha es-
tat objecte d’impugnació, pugui 
disposar del suficient relleu del 
manteniment del secret o la con-
fidencialitat, per tal de sostenir la 
seva correcta defensa en l’àmbit 
disciplinari,  o per tal de poder 
justificar plenament el contingut i 
abast dels seus honoraris, havent 
de destacar que habi tualment 
aquest relleu es manifesta de for-
ma tàcita pel propi col·legi que 
tramita aquests expedients, en 
no reclamar, en la seva primera 
actuació, aquest requisit, malgrat 
que s’hagi de recomanar que, en 
aquelles situacions on la defensa 
disciplinària o la justif icació de 
partides d’honoraris comporti la 
necessitat de posar de manifest 
informacions sensibles relatives 
als clients, o a altres advocats, es 
sol·liciti prèvia o simultàniament 
el degut relleu col·legial.

El número 2 de la norma estableix 
aspectes adjectius, amb un prin-
cipi general: l’autorització és ne-
cessària sempre, malgrat haver ja 
fet esment als supòsits on es pot 
considerar tàcit el pronunciament 
corporatiu. També fa referència al 
compliment dels requisits subs-

tantius i l’existència d’un conflicte 
d’interessos real,  sense regular 
específ icament el procediment, 
que, a manca d’un desenvolupa-
ment reglamentari més detallat, 
haurà de respectar els principis 
legals de la Llei 30/1992 de  26 
de novembre del Procediment Ad-
ministratiu Comú, que, en ordre a 
la eficàcia del tràmit podem estruc-
turar en:

a).- Petició del relleu per escrit, en 
qualsevol suport, raonant la pe-
tició, adjuntant la documentació 
necessària per acreditar la petició, 
acompanyant, en el supòsit de re-
lleu documental, la documentació 
objecte de la petició, degudament 
separada i identificada, i manifes-
tant, als efectes de competència te-
rritorial i terminis, la seu judicial on 
ha de produir efecte l’autorització 
col·legial i si existeix algun termini 
de preclusió.

b).- Trasllat de la petició a les parts 
interessades pel pronunciament 
col·legial, als efectes de contradic-
ció, per un termini general de deu 
dies, si no hi ha raons d’urgència, o 
pel termini més curt que aquestes 
raons aconsellin.

c).- Decisió discrecional però rao-
nada, notificada a les parts inte-
ressades, susceptible dels recur-
sos administratius corresponents, 
i amb efectes executius, sempre i 
quan el pronunciament no fos ob-
jecte de suspensió motivada en el 
marc d’aquest recursos.

d).- Competència territorialitat de 
la tramitació, corresponent a les 
seus judicials pertanyents als te-
rritoris de cada col·legi professio-
nal (*)

e).- Facultat de decisió de les Jun-
tes de Govern dels Col·legis, i en 
el supòsit concret de l’ICAB de la 
Comissió de Deontologia, per de-
legació expressa.

(*)  Hem de fer  esment que 
aquesta regulació, obrant a la 
Normativa de l’Advocacia Cata-
lana, no té correspondència en 
la Normativa d’àmbit Estatal, 
sent de destacar que l’ar ticle 
5.8 del Código Deontológico de 
la Abogacía Española, no con-
templa l’aixecament, sinó més 
aviat  la restr icció d ’aquesta 
possibilitat, fins i tot per al pro-
pi client, veient, a més que el 
propi ar ticle 8, al seu apartat 
2, també preveu l’extensió del 
concepte de secret a les ne-
gociacions amb els advocats 
contraris, encara que, des d’un 
punt de vista pràctic, la gran 
majoria de col·legis professio-
nals de l’Estat Espanyol trami-
ten les sol·licituds de relleu, a 
vegades amb criteris notable-
ment dispars, fet que obliga a 
què quan sigui necessària la 
sol·licitud en un col·legi dife-
rent al propi s’hagi de fer una 
consulta prèvia sobre aquests 
criteris, la tramitació, etc.”

El secret professional es 
podrà aixecar:

- quan el manteniment 
del secret pugui causar 
una lesió notòriament 
injusta i greu a l’advocat 
o a un tercer. 

- quan l’advocat sigui 
autoritzat de manera 
expressa pel titular de 
l’àmbit d’informació 
reservada.

 - en els expedients 
disciplinaris col·legials 
i d’impugnació 
d’honoraris
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT X PUNT

17 de juliol: La mediadora i negociadora nord-
americana Thelma Butts  va clausurar l’assemblea 
de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es.  A la 
fotografia, amb Antoni Vidal i Jordi Casajoana, vocal i 
president, respectivament, de la Comissió.

�

�
29 de juliol: El Degà Oriol Rusca, amb el comitè 
executiu dels advocats Seniors, amb qui va 
mantenir una reunió.

31 de juliol: Lliurament del xec de la Comissió del 0’7% 
per Vidal Masramon a Xavier Cutillas, de l’Associació 
Catalana per la Pau, pel projecte “Fortaleciendo la defensa 
de los Derechos Humanos en los Llanos orientales” . 

16 de setembre:  Bibliotecaris jurídics de la  
International Association of Law Libraries  van 
visitar la Biblioteca de l’ICAB amb motiu que l’Anual 
Meeting d’enguany ha tingut lloc a Barcelona.

4 de setembre:  Signatura del conveni entre 
l’Associació intecol·legial de col·legis professionals 
de Catalunya i l’Autoritat catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) amb Oriol Ruscà i Ángels Barbarà. 

20 de setembre: El degà Oriol Rusca pren possessió 
com a conseller del Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE). Relleva així a Pedro L. Yúfera dels 
càrrecs de vicepresident i de president de la Comissió 
de formació continuada del CGAE. L’expresident 
del TC, Eugeni Gay, entre altres autoritats han estat 
presents a l’acte i ha estat l’encarregat de fer la 
presentació del degà de l’ICAB. 

38 SETEMBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona  Carrer Mallorca, 283_  Departament de Marqueting Tel. 93 496 18 80 (ext. 5066) Fax. 93 487 16 49_  www.icab.cat

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

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

Auditori

Aules

Sales de Reunió

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

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

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

Saló d'Actes

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

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

Pati de Columnes
L’espai més emblemàtic de tot 
l'edifici. Es caracteritza per una 
successió de columnes que envolten 
l'espai rectangular a imitació d'un 
peristil romà. És un indret perfecte 
per a la celebració de sopars, 
còctels, presentacions, exposicions.
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���Trobareu l’accés a la versió electrònica 
al catàleg de la Biblioteca a www.icab.cat 
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PRECIADO DOMÈNECH,  
CARLOS HUGO
El nuevo proceso de despido 
colectivo en la Ley 3/2012, de 6 
de julio. Albacete: Bomarzo, 2013. 
[331.135(46)”2012”Pre]  

GOERLICH PESET, JOSÉ MARÍA; 
MERCADER UGUINA, JESÚS R.
Practicum social: 2013. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[331(46)”2012”(036)Pra]

Las reformas del derecho del 
trabajo en el contexto de la 
crisis económica: la reforma 
laboral de 2012: XXII Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331(46)”2012”(063)Con]  

SORIGUERA SERRA, ALBERT
Todo sobre la ejecución del 
recargo de prestaciones por 
falta de medidas de seguridad 
e higiene: (o una vuelta por 
el laberinto del Minotauro). 
Barcelona [etc.]: Centro de 
Estudios Financieros, 2013. 
[368.415(46)(083.2)Sor]  

Todo social: 2013. Valencia: CISS, 
2013. [331(46)”2012”Tod]

TERUEL LOZANO, GERMÁN M.;          
PÉREZ MIRAS, ANTONIO; 
RAFFIOTTA, EDOARDO CARLO 
(DIRS.)
Desafíos para los derechos de 
la persona ante el siglo XXI: 
internet y nuevas tecnologías = 
sfide per i diritti della persona 
nell XXI secolo: internet e 
nuove tecnologie = challenges 
of individual rights in the XXI 
century: the internet and new 
technologies. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2013. [347.74:004.7Des]

     

DRET PENAL
FERRER GUTIÉRREZ, ANTONIO
Guía sobre diligencias básicas en 
materia penitenciaria. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013.
[343.8(46)(036)Fer]  

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 
ANTONIO
Criminología: una introducción a 
sus fundamentos teóricos. 7ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.9(46)(035)Gar]  

HELLMAN,JACQUELINE
Jurisdicción universal sobre 
crímenes internacionales: su 
aplicación en España.  
Granada: Comares, 2013. [DPI-
341.48(46)Hel]  

LEGANÉS GÓMEZ, SANTIAGO
La prisión abierta: nuevo régimen 
jurídico. Madrid: Edisofer, 2013. 
[343.126(46)Leg]  

MONTEIRO, LUCIANA DE OLIVEIRA
La autoría mediata en los delitos 
imprudentes. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.222.3(46)Mon]  

VALENCIANO SAL, ANTONIO
Alternativas a la subasta judicial 
en el proceso de ejecución 
dineraria en la jurisdicción social. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.16(46):347.952.2Val]  

 

DRET MERCANTIL
BELTRÁN, EMILIO (ED.)
Summa revista de derecho 
mercantil: derecho de sociedades. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.72(46)Sum]

CALVO ORTEGA, RAFAEL
Sociedades laborales. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.726(46):334.6Cal]

CALVO VÉRGEZ, JUAN
La aplicación de las NOFCAC: 
aspectos contables, 
mercantiles y fiscales. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2012. 
[347.719(46)Cal]

FONT, ÁNGEL
El crac del 2008: la crisis que 
cambió el mundo. Barcelona: 
Publi Corinti, 2012-2013.
2 vol. (722-155)

HERNANDO CEBRIÁ, LUIS
El abuso de la posición jurídica 
del socio en las sociedades de 
capital: control societario y los 
abusos de mayoría, de minoría y 
de igualdad. Barcelona: Bosch, 
2013. [347.72.031(46)Her]  

ISERN SALVAT, Mª ROSA
El derecho de subrogación en el 
seguro de transporte terrestre 
de mercancías por carretera.  
Madrid [etc.]: Marcial Pons, 2013. 
[347.764.2(46)Ise]  
Legislación mercantil básica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 
(Codis)  

LÓPEZ NAVARRO, JOSÉ 
FRANCISCO
Vademécum de derecho 
mercantil. 2ª ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. (Codis)  

LYCZKOWSKA, KAROLINA 
Garantías financieras: análisis 
del capítulo II del título I del Real 
Decreto-Ley 5/2005, de 11 de 
marzo. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2013. 
[347.734(46)Lyc]

ORDÁS ALONSO, MARTA
Los contratos de crédito al 
consumo en la Ley 16/2011, de 24 
de junio. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.755(46)Ord]

ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO 
(COORD.); MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, SANTIAGO; MARTÍN 
MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
Claves del éxito en el comercio 
exterior. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [347.7:341.96Ort]  

PALAO UCEDA, JUAN
La insolvencia inminente y el 
sistema concursal preventivo. 
Barcelona: Bosch, 2013.
[347.736(46)”2003”Pal]  
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RECENSIÓ

Aquest llibre conté el text del Decret 4104/1964, de 
24 de desembre i del Reial Decret-Llei 2/1985, de 30 
d’abril, ambdues amb les vigències i concordances 
amb la LAU 29/1994 i una anàlisi exegètica dels ar-
ticles de la Llei d’arrendaments urbans de 1994, amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de 
4 de juny i a la Llei Hipotecària.

LOSCERTALES FUERTES, DANIEL
ARRENDAMIENTOS URBANOS: 
LEGISLACIÓN Y COMENTARIOS. 
8ª ED. MADRID: SEPIN, 2013. 
[347.453.3(46)LOS]

ACCESO A LA ABOGACÍA: 
2013-2014. MADRID: FRANCIS 
LEFEBVRE, 2013. (SALA DE 
LECTURA) 

Aquesta obra conté, en quatre parts, les qüestions 
principals relatives en l’accés a la professió d’advocat 
com ara l’organització col·legial i professional de 
l’advocacia; la deontologia, drets i deures del règim 
de responsabilitat professional; instruments pràctics 
per a l’exercici de l’advocacia i, finalment, l’estratègia 
processal i litigació civil i mercantil, penal, conten-
ciós-administratiu i laboral.

comparada con EEUU.  
Málaga: Editorial Ley 57, 2013. 
[343.14(46)Alc]  

ALCAÑIZ RODRÍGUEZ, ALFREDO
Derecho procesal práctico: parte 
contencioso administrativo II. 
Madrid: Rasche, 2013.  
[351.95(46)(083.2)Alc]
   
CABALLERO GEA, JOSÉ-
ALFREDO
Ley de arrendamientos urbanos, 
reclamaciones, desahucios: 
síntesis y ordenación de la 
doctrina de los Tribunales: Ley 
4/2013, de 4 de junio, de medidas 
de flexibilización y fomento del 
mercado de alquiler de viviendas. 
3ª ed. Madrid: Dykinson, 2013.
[347.919(46):347.453.3Cab]  

Especial reforma ejecuciones 
hipotecarias 2013. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2013. 
[347.952(46):347.27Esp]

Formularios prácticos: procesales 
2013. Madrid: Francis Lefebvre, 
2013. [347.9(46)(083.2)For]  

GARBERÍ LLOBREGAT, JOSÉ
Los juicios verbales de desahucio 
en la Ley de enjuiciamiento civil: 
(tras la Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de medidas de flexibilización 
y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas). 3ª 
ed. Barcelona: Bosch, 2013. 
[347.919(46):347.453.3Gar]  

TORIBIOS FUENTES, FERNANDO
Proceso civil práctico. 2ª ed. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[347.91(46)Tor]

OTÍN DEL CASTILLO, JOSÉ Mª
Psicología criminal: técnicas 
aplicadas de intervención e 
investigación policial. 3ª ed. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[343.95(46):343.132Oti]

POLAINO NAVARRETE, MIGUEL
Lecciones de derecho 
penal: parte general. 
Madrid: Tecnos, 2013. 2 vol. 
[343.2(46)(035)Pol]
POZUELO PÉREZ, LAURA
La política criminal mediática: 
génesis, desarrollo y costes. 
Madrid [etc.]: Marcial Pons, 2013. 
[343.85(46)Poz]  

RICHARD GONZÁLEZ, 
MANUEL; RIAÑO BRUN, 
IÑAKI; POELEMANS, MAITÉNA 
(COORDS.)
Estudios sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[343.43(46:44)Est]

SANCHÍS CRESPO, CAROLINA 
(COORD.) … [ET AL.] 
Fraude electrónico: panorámica 
actual y medios jurídicos 
para combatirlo. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[343.72(46):004.7Fra]

VICENTE MARTÍNEZ, ROSARIO DE
Vademécum de derecho penal. 
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. (Codis)  

   

DRET PROCESSAL 
ALCAIDE GONZÁLEZ,  
JOSÉ MANUEL
La prueba ilícita penal: 
decadencia y extinción: 
jurisprudencia práctica 
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Passes Perdudes

El Baròmetre de l’advocacia
LA COMISSIÓ DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ I LA JUSTÍCIA (CRAJ) VA INICIAR AL 
JULIOL DEL 2011 LA PUBLICACIÓ A LA PÀGINA WEB DE L’ICAB DE CONSULTES VINCULADES 
AMB L’EXERCICI PROFESSIONAL AMB L’OBJECTIU DE PODER ELABORAR UN BARÒMETRE AMB 
LES OPINIONS DELS ADVOCATS QUE PARTICIPEN ACTUALMENT A TRAVÉS DE L’OBSERVATORI 
DE LA JUSTÍCIA ICAB.

C
om ha evolucionat en els 
últims mesos el baròmetre? 
El promig superior a 300 advocats que 
han participat cada setmana en els últims 
mesos consolida la tendència a la utilitza-
ció del baròmetre com a mitjà útil a fi de 

traslladar el parer dels professionals.

Quines són les qüestions que més 
han destacat durant aquests mesos?
Algunes consultes han evidenciat aspectes de funciona-
ment habitual que afecten a la professió i requereixen ac-
tuacions. Per exemple, la relativa a la posició de l’advocat 
davant les conformitats penals que tenen lloc el dia de la 
vista. Ha destacat que hi ha un sentiment de pressió per 
a la seva realització per part dels professionals. Resulta 
destacable el número d’advocats que han contestat a la 
consulta, 663, que és més del doble de la mitjana, i que 
remarca la preocupació del col·lectiu per aquest tema i 
que s’emmarca dins les conformitats que es tracten el 
mateix dia de la vista oral, atès que a consultes anteriors 
del Baròmetre relatives a la utilització dels protocols de 
conformitats la valoració va resultar força positiva.
 

Preservar les garanties del dret de defensa és una re-
clamació de l’advocacia. En aquest sentit, les propostes 
legals que puguin significar una limitació reben una res-
posta contrària clara. Destaquem la consulta relativa a 
la possibilitat que al codi processal penal s’autoritzés 
el control remot d’equips informàtics a la qual cosa un 
72,09% dels enquestats que han participat han manifes-
tat la seva disconformitat.

Davant d’això, les mesures que signifiquen una agilització 
del funcionament dels procediments són ben acollides 
per la professió. Així, la utilització de suports digitals per 
a les vistes o el reconeixement de funcions d’execució als 
Procuradors, obtenen una valoració favorable.

En cert sentit, amb aquest transfons de seguretat jurídi-
ca però també sociològic, la consulta relativa a si es con-
sidera adient que l’edat legal a fi de contraure matrimoni 
s’elevi fins als 16 anys va obtenir un resultat favorable.
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La consulta relativa a la freqüència en la utilització 
del català en la justícia es va centrar en els procedi-
ments judicials (atès que en altres àmbits més institu-
cionals no ha estat plantejada com a qüestió proble-
màtica).  La pregunta va obtenir una resposta clara 
per part de l’advocacia en considerar un 81,57% que 
no hi ha un ús habitual.

 
Finalment, com en mesos anteriors, la sensibilitat 
pels temes socials i concretament la situació dels 
procediments hipotecaris continua fent-se palesa. La 
majoria de col·legiats, que ja havien indicat la con-
veniència de denunciar expressament les clàusules 
abusives i facilitar la suspensió dels procediments, 
han manifestat també que s’hauria de reformar la Llei 
Hipotecària a fi d’homogeneïtzar-la amb el dret de la 
Unió Europea i que són favorables a què l’existència 
de clàusules abusives es pugui denunciar en qualse-
vol moment del procediment judicial.

 

 Quines mesures han estat adoptades?
• Treballar amb les institucions, i en concret amb Fis-
calia i el TSJC, el funcionament de les conformitats 
prèvies a la vista de judici però efectuades en la ma-
teixa data. Com a mesures concretes, es reclama que 
les possibles conformitats es tractin sempre entre 
l’advocat i el fiscal sense presència judicial i impul-
sar els protocols per a la realització de conformitats 
prèvies a la vista.

• S’ha establert treballar per assolir acords amb di-
ferents institucions a fi de facilitar eines que garan-
teixin la utilització de les llengües oficials en els pro-
cediments judicials. Els acords han d’aportar també 
suport concret en casos concret en els quals pro-
dueixin incidències motivades per aquell ús.

• Continuar amb la implementació i desenvolupa-
ment en el territori ICAB del Servei d’Intermediació 
Hipotecària (SIDH) responent a la sensibilitat de 
l’advocacia en aquesta matèria. Actualment el SIDH 
es presta a l’Anoia, el Berguedà, i el Garraf i conti-
nuarà el seu desplegament a la resta de punts en els 
propers mesos.

Finalment, agraïm la col·laboració continua de tots 
els col·legiats/des. Amb la vostra participació en el 
baròmetre i altres consultes que es plantegen des 
del Col·legi, així com fent-nos arribar propostes s’ha 
pogut establir els punts de major preocupació de 
l’advocacia i a fi de treballar d’una manera més àgil 
per assolir solucions.

�

�

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

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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NOU CORREU ICAB

Correu ICAB

Google Drive

A Google Drive podeu 
crear documents, fulls 
de càlcul i presentacions 
a l'instant. Treballeu en 
equip, alhora i al mateix 
document. Veureu els 
canvis en temps real.

Podeu compartir carpetes 
amb qualsevol usuari i triar
si visualitzar, editar o comentar 
el contingut. Compartiu fitxers 
amb qui vulgueu i editeu-los 
en equip des de qualsevol
dispositiu.

També dóna accés instantani 
a Google Docs, un conjunt 
d'eines d'edició que millora 
el treball en equip, encara 
que els companys siguin a 
quilòmetres de distància.

Deseu Compartiu Col·laboreu

Ara el teu Correu Icab amb Google Drive,

ET DÓNA MÉS

&
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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 
 
 
Despatx a compartir
 
Aragó/Pg. De Gràcia, excelente 
imagen, varios despachos de 11 a 18 
m2, de 300 a 400 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas 29m2. Jordi 
676972089. 

Arenys de Mar al partit judicial 
s’ofereix despatx virtual 50 euros. 
Tel. 627902950 o 675670600. 

Arenys de mar, despatx a compartir 
ideal torn d’ofici. 50 euros amb 
totes les despeses incloses. Tel. 
650006647. 

Aribau 171, 10m2, semi-amueblado, 
ventana al patio de luces, max 
2 personas, 225 euros, gastos y 
ADSL incluidos. Sala de reuniones 
y de recepción comunes, posible 
compartir centralita. Tel. 934147377. 

Aribau/Provença, se alquilan 
despacho/s en entresuelo. Uno de 
63 m2 y otro de 77 m2, éste divisible 
en dos, de 32 m2 y 45 m2. Tel. 
629463706. 

Av. Diagonal, Entença/Av. Sarrià, 
oficina virtual. Gran sala de juntas 
luminosa, perfecta imagen. 
Recepción correo y paquetería, 
secretaria, Wifi, fax, conseje. 
936111104 info@mladvocats.com

Av. Diagonal/Francesc Macià. 
Recepció, sala juntes, secretaria, 
conserge, fax, fotocop, etc. possibles 
col·laboracions. 350 euros. Tel. 
934145531 Sr. Sansa. 

Av. Diagonal/Muntaner despatx 
per reunions i visites 110 euros/
mes sense límits. Sala de visites i 
de juntes, domiciliació, gestió de 
correspondència, fax, fotocòpies, 
wifi, etc. Tel. 932007805 

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

Av. Carles III/ Av. Diagonal, muy 
bien comunicado, próximo a la 
ciudad judicial, recién reformado, 
climatizado, paredes madera noble, 
parque, conserje , 200 euros/mes; 
despacho individual. Tel. 649348129. 

Avda. Diagonal, 456, 5ª planta, 
despachos en alquiler, oficinas 

Anuncis
nuevas. Para 1 ó 4 personas, 
servicios propios de Centro de 
negocios. Tel. 932181321 ó interio@
interio.com 

Av. Diagonal/Aribau. Ambiente 
moderno y muy buena imagen. 
Finca regia. 18 m2. Internet y gastos 
incluidos. Sala de juntas compartida. 
450 euros. Tel.  667631725. 

Balmes/Pl. Molina, despacho virtual, 
ideal para atender clientes. Sala de 
juntas; portería; correspondencia; 
gestión de visitas; notificaciones; 
e-mail. 60 euros/mes + iva. Tel. 
629047455. 

Balmes, Rosselló/Provença, 
s’ofereixen tres despatxos. Totes les 
instal·lacions i serveis. Despatxos i 
sala de juntes per rebre. Interessats/
des 934516282. 

Balmes, 292,/Via augusta. 250 
eruos-9m2, 350 euros-13m2. 
Servicios incluidos: fax, centralita, 
sala de juntas, Individual 
con llamadas a fijos. Posible 
colaboración. Tel. 639250329. 

Bruc/Consell de Cent, todos 
exteriores de 14, 20 y 30 m2. 450, 
600 y 800 euros. Servicios incluidos: 
Secretaria, agua, luz, fax, copiadora/
escáner., a/a/c, y limpieza. Tel. 
934875053. 

Casanova/Aragó. Finca con 
conserge. Amueblado. ADSL. Sala 
de espera. 200 euros/mes. Tel. 
639306378. 

Casp/Sardenya. Se alquilan despachos 
interiores de 10 m2. Incluye: Dos salas 
de juntas, A/A, Servicio Portería, 
consumos, excepto teléfono, alarma. 
Tel. 932327552. Primamos buen 
ambiente de despacho. 

Ciutat de la Justícia, 300 euros/m, 
exterior, independent, amb o s. 
mobles, c/a/a. Sala de juntes. Wiffi, 
centraleta, Edifici oficines a 100 m 
Jutjats, Recepció, Conserge 24 h, 
Pàrking. Tel. 629338084. 

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

Consell de Cent/Rbla. Catalunya, 
30 m2 -sense serveis ni mobles, 
llum pati interior- a finca noble 
a, a compartir amb 2 advocats 
mercantil i civil. 300 euros/mes 
cmartinezribas@icab.cat 

Despatx per les tardes. enfront 
ICAB finca elegant tots els serveis 
inclosos. sols 180 euros/mes, en ple 
funcionament moblat per començar 
a treballar ja bon ambient. tel 
934570000. 

Diputaciò/Roger de Llúria, despatx 
d’advocats lloga despatx individual. 
Inclou Wifi, llum, aigua, zones 
comunes i neteja. Alt, exterior i 
amb molta llum. Metro L1 -3-4. Tel. 
654534483. 

Felipe II/Meridiana, despacho 
amueblado con todos los servicios. 
Sala de juntas, adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza incluida 
en el precio: 350 euros. Montse 
933521367. 

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

Igualada, Barcelona, llogo despaxt 
per al torn d’ofici a, per 60 euros/
mes. Tel. 679782042. 

Mallorca,281, Sala de juntas señorial, 
amueblado, portero, luz, agua, 
ADSL, telf. fijo, limpieza, a/a/c. Todo 
incluido desde 250 euros a 600 
euros. Despachos recién reformados. 
629584587. 

Mallorca, 328 principal 1º, despacho 
virtual precio 75 euros + iva, con 
excelente imagen, disponibilidad 
para recibir visitas, secretaria, 
domiciliaciones, etc. Tel. 638124628. 

Mallorca/Girona, despacho en finca 
regia reformada, calle Servicios 
incluidos. 350 euros/mes. Preferible 
fiscalista o economista. Tel. 
935539829. 

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

Muntaner/Av. Diagonal, equipat. 
Secretària, sala juntes, porteria, 
centraleta, telèfon, fax, adsl fibra 
òptica, xarxa PCs impresores, AC. 
500 euros/mes. Tel. 649463829. 
Toni. 

Muntaner/Córcega, 16 m2, uso 
espacios comunes, sala juntas, 
fotocopiadora, fax. Parket, 
limpieza, a/a/c, por 370 euros/
mes. Posibilidad de muebles. Tel. 
646341123. 

Pack Básico,125 euros. Uso 
despacho o Sala de Juntas, 4h/
Sem, Lun a Juev Pack Completo 
180euros. Uso despacho o Sala de 
Juntas, 4h/Sem., Lun a Juev y recep. 
de llamadas Pack a Convenir según 
necesidades +iva. Tel. 934127871. 

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

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

Pg. Gracia/Gran Vía. 15m2, soleado, 
parket. Incluye sala juntas, a/a/c, 
internet wifi, atención telef., limpieza 
y portería 600 euros/mes. Gemma/
Araceli: 932120151. 

Pl. España, despacho a compartir, 
parquet, mucha luz, finca regia, sala 
de juntas, precio a convenir. Joan. 
605251553. 

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

Provenza nº 325. Muy luminoso 
con grandes ventanales. Precio 150 
euros/mes, Tel. 607839856. 

Rbla. Catalunya/Rosselló, 20 m2, 
reformado y decorado con mobiliario 
de anticuario, con sala de juntas 
y sala de espera. Muy luminoso. 
Suministros incluidos. Finca 
rehabilitada. Tel. 620041176. 

Rbla. Catalunya/Valencia, 
despacho virtual. 80 euros/mes. 
Domiciliar actividad, sala de juntas, 
secretaria, fotocopiadora, fax. www.
bufetevirtual.com 

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. 
700 euros/mes. Tel. 626268726. 

Roger de Llúria/Av. Diagonal, 
despatx 260 euros+iva, moblat, 
serveis inclosos, a lletrat/da 
dedicat a Fiscal/Comptable- o no 
es dediqui al civil/penal/laboral per 
col·laboracions. Tel. 691366772.
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis
Roger de Llúria/Provença. Finca con 
conserje. Exterior, luminoso, dos salas de 
Juntas, consumos y limpieza incluidos 
excepto teléfono, a/a/c. Posibles 
colaboraciones. 385 euros/mes. Tel. 
935543860. 

Roger de Llúria/Valencia despacho a 
compartir en finca modernista. 250 
euros/mes, incluye: salas de juntas, 
a/a y sum., internet, fax, escáner, fot., 
recepción, cocina, limpieza, excepto 
teléfono.  Tel. 934123238. 

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

Trav. de Gracia/Balmes, dispone de tres 
despachos, todos los servicios, salas de 
juntas, secretarias, wiffi, ADSL. Precio a 
convenir. 932188362. 

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

Trav. De Gràciea/Tuset, despacho 20 
m2, luminoso, cómodo y agradable. 
450 euros mas parte de gastos. Tel. 
932177314. 

Tres Torres, despacho de 9 m2, en la 
zona alta, muy buena comunicación, 
amueblado con: Luz, Wifi y con Tel. 300 
euros/mes. Tel. 934141011. 

Valencia/Pg. Gràcia, finca regia, 
despacho amueblado, todos los 
servicios: adsl, centralita, fotocopiadora, 
secretaría, dos salas de juntas , recepción 
etc. Tel. 934872146 –tardes. 

Valencia/Rambla Cataluña. Despacho 
Virtual de Diseño , sala de juntas, fax, 
domiciliación de actividad, secretaria, 
internet. www.bufetevirtual.es, 80 euros/
mes. Tel. 667666171. 

Vilanova i la Geltrú, centro ciudad. 
Venta o alquiler despacho con tres 
salas y recepción, 77 m2, con todas 
las instalaciones. Tel. 628536665; 
938935612 y juricano@telefonica.net
 
 
Despatx per llogar i venda 
 
Local 145 m2 reformado a pie de calle, 
frontal acceso cristaleras. (Parquet, 
aseo, cocina office), sala de reuniones 
y zona de archivo. Ideal para compartir. 
Zona G.V. Carlos III. Tel. 932031411. 

Sitges, despacho 80m2, traspaso, por 
cambio, clientela que conoce el lugar, 
amueblado moderno y confortable, todo 
nuevo. Traspaso 4000 euros, precio 
alquiler 500 euros/mes. Tel. 676870126. 

Alquilo despacho en Pau Claris/
Diputació. Finca regia. Principal. 150 
m. Suelos de mármol. 1.300 euros. 
Conserjería incluida. Tel. 619657075. 

Diputació/Pg. de Gracia. Despacho 
en alquiler - 17m2 ( c/). Finca regia 
catalogada. Reformado y sin muebles. 
Bomba de calor y frío, portería y 
correspondencia. Tel. 936676697. 

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

Se alquilan despachos en centro de 
negocios en Ronda Sant Pere, 52, 
bajos, Barcelona (frente a los Juzgados 
de lo social). Precio a convenir. Tel. 
628560983.
 
 
Col·laboracions
 
Abogada Derecho internacional/civil/
familia/sucesiones se ofrece para 
colaboraciones. Inglés fluido (7 años 
de residencia en EE.UU.) Ex-juez stta. 
Despacho en Barcelona y Badalona. Tel. 
665777423. 

Abogada con amplia experiencia, ofrece 
colaboraciones en celebración de vistas 
orales penales y civiles, redacción de 
demandas y recurso; y tramitación de 
expedientes judiciales. Tel. 617082018. 

Abogada colegiada con 10 años de 
especialización en Propiedad Industrial, 
Intelectual y Competencia Desleal, ofrece 
colaboraciones externas en estos temas. 
Tel. 625485633. 

Abogada especialista en derecho 
laboral, gestión y procedimientos 
laborales, extranjería, administrativo, 
ofrece colaboraciones externas. Mónica 
605251552, 932289890. 

Abogado con experiencia procesal 
se ofrece para colaborar en civil. 
Horario y remuneración a convenir. 
atorrerodelacruz@yahoo.es Tel. 
691813874. 

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

Abogado, Criminólogo, Director de 
Seguridad y Perito calígrafo se ofrece 
a trabajar gratis a cambio de pasantía 
en despachos, con el fin de aprender 
bien las profesiones que poseo. Tel. 
651955118. 

Abogado fiscalista con dilatada 
experiencia y despacho propio se ofrece 
para colaboraciones en asesoramiento 
y gestión fiscal y tributaria. Tel. 
600084868. 

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

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

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

Advocat d’Administració local + de 12 
anys d’experiència en administratiu, 
urbanisme i fiscalitat local s’ofereix 
col·laborar per les tardes amb despatxos. 
Tel. 639077023.  

Mediadors (www.mediacion-plus.
com) amb seu a BCN. experiència 
en mediació mercantil, comunitària, 
familiar i successions, oberts a 
col·laboracions. Ana Buch. Tel. 
630475141  /info@mediacion-plus.com
 

Diversos 

En venta o en alquiler, terreno en 
Vallirana para jardineros y agricultores. 
Tel. 699564646. E-mail sanahuja@
icab.es 

Vendo Torre Modernista catalogada 
como BCIL construida a cuatro vientos, 
amplias vistas, jardín, porche y garaje, 
situada en Cardedeu (Barcelona). 
Grandes posibilidades. Tel. 638152700. 

Prepirineu, apartament de lloguer, 
2Hab + bany complert, cuina/
office, tancaments alumini pont 
tèrmic, calefacció gas, moblat i amb 
electrodomèstics. Preu a convenir. 
info@apartamentsbergueda.com 

Venc plaça de pàrquing a Rda. Sant 
Pere, edifici de Jutjats Social, prop Pl. 
Urquinaona. Tel. 656629153. 

Alquilo parking para coche grande y 
moto al lado de L’Illa/Anglesola. Fácil 
acceso, puerta automática, con amplia 
rampa y 2 salidas peatonales. 2,90m 
ancho x 4,55m fondo. Euros 120/mes. 
Tel. 652139269 

Vendo fotocopiadora Ricoh, Mod. Aficio 
MP2000. Copias a dos caras, por 
juegos, discrimina diversos usuarios. 
1.000 euros. Contacto: mjmarti@icab.es 

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

Sitges. Vendo casa unifamiliar 200m2 
4habs. 2baños Gran salon con chimenea 
Apartamento invitados en planta baja 

Gran jardín de 600m2 Porche Garaje 
Calefacción Precio 410.000 euros INF. 
636466914/667412741. 

Volkswagen Touareg r5 tdi-05. Vendo 
por 14.600 euros, estado impecable, 
asientos de piel con calefacción en 
delanteros, techo solar, ITV vigente, 
llantas 19”, siempre en parking. Tel. 
639979335. 

Vendo parcela de 978 m2 en Cardedeu 
Urb. Sant Josep junto Ermita Románica. 
Vistas panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente Moderada. 
69.000 Diana 622629293. 

Es lloga plaça de pàrking mitjana, 
finca semi nova i només amb 8 veïns, 
comandament a distància. C/ Amèrica 
de Santa Coloma de Gramenet. Preu: 65 
euros. Miriam 666291851. 

Venc casa 212m2, zona residencial 
Fontpineda, a 22 km Barcelona. solar 
900m2.zona tranquil·la i ben orientada, 
5 habitacions, 2 banys i lavabo + 2 
soterranis. Col·legi a 150 m., instituts, 
cap i alt. Tel. 652046216. 

Despacho con más de 40 años de 
experiencia, busca cartera laboral, 
fiscal y/o contable. Precio a convenir s/
facturación. Esther Iglesias 660466513. 

Alquilo bonito piso en Madrazo/
Amigó, consta de 50 m2, salón con 
cocina americana, 1 habitación suite. 
Amueblado, estado impecable. Tel. 
625659273. 

Se alquila piso de 65 m2 en zona 22@.
Tiene dos habitaciones con muy buenas 
vistas. Incluida plaza de parking. Tel. 
670290743. 

Casa unif. 80 m2 S. Feliu Buixalleu. 
Chimenea y estufa leña. Terraza cub. 
20 m2. Terreno 980 m2. Vistas al 
Montseny y Montnegre. A sólo 40 km de 
Barcelona o Girona. 185.000 euros. Tel. 
654697986. 

Advocat jove col·legiat, actualment 
a Brussel·les. Ofereixo el meu 
assessorament en dret comunitari a 
distància i traducció de docs anglès/
espanyol i esp/angl.  Intermediació 
(oterolegali.com). Tel. 0032499617729. 

DEMANDES 
 
Despatx a compartir

Busco despatx a compartir a Arenys de 
Mar o Calella. Tel. 937600733. 

Busco Abogado/da con ruso para 
comenzar un despacho especializado  
en clientes ruso hablantes.  
Soy ruso. Escribir a  
dimitri@abogadofreelance.com 
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• Código de Leyes Procesales.

• Código Tributario.

• Código Civil.

• Código Penal.

• Código de Comercio y Leyes Mercantiles.

• Código Laboral y de Seguridad Social.

• Código Administrativo.

• Código Civil y Leyes Mercantiles.

OFERTA PARA ABOGADOS:

Accesibles desde cualquier dispositivo  (ordena-
dor, portátil o tablet). Llévalos donde los necesites

LLÉVATELOS HOY MISMO
902 250 500 tel. 

https://tienda.smarteca.es/p/240

Wolters Kluwer. When you have to be right

SÓLO

+ IVA
89!

Disponibles sin conexión a internet. Tu trabajo se
sincronizará cuando recuperes la conexión.

Si utilizas más de un dispositivo, estos se sincro-
nizan automáticamente. 

Te ofrecemos tus

Códigos LA LEY
en FORMATO DIGITAL
y PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS

Dispondrás de la Colección de Códigos LA LEY
en una biblioteca digital que mejora tu forma
de trabajar

ESTÉS DONDE ESTÉS


