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Lluitant per a la professió
LARA FONCILLAS, DIRECTORA DE MÓN JURÍDIC

E
l Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona 
continua aquesta 
tardor treballant 
en la defensa dels 
drets i els interes-

sos dels col·legiats i de la ciuta-
dania, amb nous serveis i anti-
gues reivindicacions, on la vostra 
opinió és important i necessària.

Com a novetat hem endegat 
els serveis de “telèfon vermell” 
i “deganat obert”. Amb el te-
lèfon vermell podeu sol·licitar 
la intervenció del Col·legi en 
la vostra defensa quan es vegi 
afectada la independència o lli-
bertat d’expressió en l’exercici 
professional i també comunicar 
incidències de greuges patits 
davant les administracions pú-
bliques. Amb el deganat obert 
el degà Oriol Rusca i els dipu-
tats de la Junta de Govern es-
tem a la vostra disposició, tots 
els dimecres a la tarda, perquè 
de forma personal pugueu fer-
nos comentaris o suggeriments.

En la mateixa línia iniciem una 
nova secció a aquesta revista 
anomenada “Cartes a la directo-
ra”. Volem sentir la vostra opinió 
per tal de millorar els serveis 
que des del Col·legi us oferim.

Encetem també la segona edi-
ció del International Arbitrati-
on Congress que organitzem 
des del Col·legi i que alhora 
promou la necessària interna-
cionalització dels advocats en 
un món cada cop més globalit-
zat. Aquesta nova edició fa in-
cidència a la visió de l’advocat 
intern d’empresa (an in-house 
view) perquè la nostra professió 
aglutina diverses realitats a les 
quals el Col·legi dóna resposta.

Precisament per això i també 
amb l’objectiu de seguir incidint 
en antigues reivindicacions, de 
forma absolutament pionera a 
l’Estat Espanyol, l’ICAB acull 
el  Congrés del Torn d’Ofici. 
Aquest Congrés neix amb la 
ferma voluntat de reivindicar 
una justícia gratuïta digna i de 
qualitat, element essencial de 
l’Estat de Dret, que permeti 
dotar d’efectivitat el dret dels 
ciutadans d’accedir a la justícia 
en condicions d’igualtat, al ma-
teix nivell que ho és la sanitat o 
l’ensenyament. 

MÓN JURÍDIC 
EDITORIAL

L’avantprojecte de la Llei d’as-
sistència jurídica gratuïta, a la 
qual l’ICAB s’ha oposat fron-
talment, no fa més que em-
pitjorar la situació i no dóna 
resposta a les nostres reivindi-
cacions d’equiparar el sistema 
de justícia gratuïta al de justí-
cia de pagament; simplificació 
i racionalització; finançament 
realista, etc. I què dir al fet de 
què s’hagi de finançar amb les 
taxes judicials, tot un despro-
pòsit!. Les taxes judicials su-
posen un obstacle al principi 
de tutela judicial efectiva con-
tra les quals el Col.legi s’oposa 
activament.

Per aquest motiu el Congrés del 
Torn d’Ofici és una plataforma 
per a la reflexió conjunta dels 
advocats, que servirà per apor-
tar propostes de millora i digni-
ficació del Torn d’Ofici, no no-
més per als advocats, sinó en 
nom de la ciutadania a la qual 
ens devem com a servidors pú-
blics del dret de defensa.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resolució de 12 de setembre 
de 2013, de la Presidència del 
Congrés dels Diputats, per la 
qual s’ordena la publicació de 
l’acord de convalidació del 
Reial Decret llei 11/2013, de 
2 d’agost, per a la protecció 
dels treballadors a temps par-
cial i altres mesures urgents en 
l’ordre econòmic i social (BOE 
núm. 223, 17.09.2013).

Reial Decret 671/2013, de 6 de 
setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 29/2011, 
de 22 de setembre, de Reco-
neixement i Protecció Integral 
a les Víctimes del Terrorisme 
(BOE núm. 224, 18.09.2013).

Correcció d’errors del Reial 
decret 671/2013, de 6 de se-
tembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 29/2011, 
de 22 de setembre, de Reco-
neixement i Protecció Integral 
a les Víctimes del Terrorisme 
(BOE núm. 225, 19.09.2013).

Reial Decret 670/2013, de 6 
de setembre, pel qual es mo-
difica el Reglament del Domi-
ni Públic Hidràulic aprovat pel 
Reial decret 849/1986, de 11 
d’abril, en matèria de registre 
d’aigües i criteris de valora-
ció de danys al domini pú-
blic hidràulic (BOE núm. 227, 
21.09.2013).

Reial Decret 699/2013, de 20 
de setembre, pel qual s’esta-
bleixen les bases reguladores 
per a la concessió de sub-
vencions a entitats del tercer 
sector o organitzacions no 
governamentals que desen-
volupin activitats d’interès 
general considerades d’inte-
rès social en la protecció del 
medi ambient (BOE núm. 227, 
21.09.2013).

Reial Decret 701/2013, de 20 
de setembre, de racionalit-
zació del sector públic (BOE 
núm. 231, 26.09.2013).

Ordre ESS/1727/2013, de 17 de 
setembre, per la qual es mo-
difica l’Ordre TAS/770/2003, 
de 14 de març, per la qual es 
desenvolupa el RD 1424/2002, 
de 27 de desembre, pel qual 

Resum de les  
novetats legislatives

es regula la comunicació del 
contingut dels contractes 
de treball i de les seves cò-
pies bàsiques dels Serveis 
Públics d’Ocupació, i l’ús de 
mitjans telemàtics en relació 
amb aquella (BOE núm. 232, 
27.09.2013).

Acord GOV/126/2013, de 25 
de setembre, pel qual s’apro-
va el Pla integral de suport 
a la família, de la Generalitat 
de Catalunya, per al període 
2012-2016 (DOGC núm. 6468, 
27.09.2013).

Llei 14/2013, de 27 de se-
tembre, de suport als em-
prenedors i la seva interna-
cionalització (BOE núm. 233, 
28.09.2013).

Ordre HAP/1781/2013, de 
20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del 
model normal de compta-
bilitat local (BOE núm. 237, 
03.10.2013).
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Ordre HAP/1782/2013, de 
20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del 
model simplificat de compta-
bilitat local i es modifica la 
Instrucció del model bàsic de 
comptabilitat local, aprovada 
per Ordre EHA / 4040/2004, 
de 23 de novembre (BOE núm. 
237, 03.10.2013).

Decret 230/2013, d’1 d’octu-
bre, de règim sancionador en 
matèria d’infància i adoles-
cència, a l’Àmbit competencial 
de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya (DOGC 
núm. 6472, 03.10.2013).

Instrument d’Adhesió del Trac-
tat sobre el dret de patents, 
Reglament del tractat sobre el 
dret de patents, i Declaracions 
concertades per la Conferèn-
cia Diplomàtica relatives al 
Tractat i al Reglament, fets a 
Ginebra l’1 de juny de 2000 
(BOE núm. 242, 09.10.2013).

Ordre INT/1834/2013, de 7 
d’octubre, per la qual s’esta-
bleixen les bases reguladores 
de les convocatòries per a la 
concessió d’ajudes destinades 
a entitats o organitzacions sen-
se ànim de lucre, l’objecte sigui 
l’atenció a les víctimes d’acci-
dents de trànsit (BOE núm. 244, 
11.10.2013).

Resolució de 2 d’octubre de 
2013, de la Subsecretaria, per 
la qual s’aprova el model 790 
de sol·licitud i autoliquidació 
de la taxa per a l’expedició 
dels certificats d’antecedents 
penals, d’actes d’última volun-
tat i de contractes d’assegu-
rances de cobertura de mort 
(BOE núm. 247, 15.10.2013).

Ordre ESS/1892/2013, de 8 
d’octubre, per la qual es re-
gula el tauler d’edictes de la 
Inspecció de Treball i Segu-
retat Social (BOE núm. 248, 
16.10.2013).
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Beneficios fiscales de la Ley de  
Emprendedores y su Internacionalización 

1. El volumen de operaciones du-
rante el año natural anterior no 
puede ser superior a los 2M! .
 
2. No se podrá aplicar este régi-
men en los siguientes casos: en los 
regímenes especiales de Iva, en las 
operaciones de entrega de bienes 
exentos, en las adquisiciones in-
tracomunitarias, en las importa-
ciones y en los cobros en efectivo, 
entre otras. 

3. Será necesario llevar un regis-
tro de las fechas de cobro y de pa-
go de todas las cuotas de IVA que 
hayan consignado dentro de sus 
declaraciones.

Con la introducción de este nuevo 
régimen, el devengo del impuesto se 
produce en el momento del cobro 
total o parcial  del precio fijado, no 
en el momento de la realización de 
la operación (como sucedía hasta el 
momento), y el derecho a la deduc-
ción nacerá y se podrá ejercitar a 
partir de ese momento. 

La aplicación del régimen es vo-
luntaria y optativa por parte del 
contribuyente. 

Los principales requisitos para 
aplicar este régimen, con indepen-
dencia de los que se determinen 
reglamentariamente, son:  

L
a Ley 14/2013, de 27 
de sept iembre,  de 
apoyo a los empren-
dedores y su inter-
nacionalización (BOE 
de 28 de septiembre) 

acaba de ser aprobada con una ba-
tería  novedosos incentivos fiscales 
que afectan al IVA, al IRPF y al Im-
puesto sobre Sociedades (IS).

Los más importantes se resumen 
a continuación:

I. RÉGIMEN ESPECIAL DEL IVA DE CAJA 
Introducción del artículo 163 de-
cies  a 163 sexiesdecies-LIVA. Apli-
cable a partir del  1.1.2014.

LA LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y 
SU INTERNACIONALIZACIÓN HA COMPORTADO  LA MODIFICACIÓN DE UN SINFIN 
DE NORMAS, FISCALES, PERO TAMBIÉN DE ÍNDOLE LABORAL, MERCANTIL Y 
ADMINISTRATIVA. EN ESTE ARTÍCULO, SE DETALLAN UNA BATERÍA DE NOVEDOSOS 
INCENTIVOS FISCALES QUE AFECTAN AL IVA, AL IRPF Y AL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES (IS). PER CARLOS SANTAEUFEMIA RODRÍGUEZ.
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4. La fecha límite para el devengo 
del IVA es el 31 de diciembre del 
año posterior a aquel en que se 
haya realizado la operación, con 
independencia que se haya produ-
cido o no el cobro del precio.

En caso de entidades en situación 
de concurso y acogidas a este ré-
gimen, la fecha de declaración de 
concurso será la determinante en lo 
que respecta al devengo de la ope-
ración y al régimen de deducciones.  

II. REDUCCIÓN DE RENTAS 
DE ACTIVOS INTANGIBLES 
Modificación del artículo 23-LIS. 
Aplicable a partir del 29.09.2013.

Se establece una reducción del 
60% de las rentas (no de los in-
gresos)  procedentes de la cesión 
del derecho de uso o explotación 
de patentes y de otros activos in-
tangibles  en  el IS  siempre que:

1. El cedente destine  un 25% de 
su coste a la creación de dichos 
activos y  la cesión responda a mo-
tivos económicos válidos.

2. El cesionario no resida en un 
paraíso fiscal y utilice los derechos 
de uso en el desarrollo de una ac-
tividad económica. Los resultados 
obtenidos no pueden  utilizarse  
en la entrega de bienes o servicios 
por el cesionario cuando generen 
gastos fiscalmente deducibles en 
el cedente.

3. La entidad disponga de un re-
gistro contable para poder deter-
minar los ingresos y gastos de los 
activos cedidos.

4. La reducción se tenga en cuenta 
a los efectos de determinación de 
la cuota íntegra del art. 31.1. b)-LIS.

Esta reducción es incompatible 
con la deducción por  reinversión 
de beneficios extraordinarios.

Dicha deducción también será apli-
cable cuando las rentas se deriven 
de la transmisión de dichos activos 
entre entidades no integrantes  en 
un grupo de sociedades 

4. Se deberá de dotar una reserva 
indisponible por inversiones por el 
importe de la base de deducción.

5. Es incompatible con el  incenti-
vo de libertad de amortización. 

6. Será necesario informar en las 
Cuentas Anuales ciertos aspectos 
de la inversión. 

Si no se cumplen los requisitos an-
teriores deberán regularizarse las 
cantidades indebidamente aplica-
das o abonadas. 

IV. INCENTIVOS FISCALES 
A LA INVERSIÓN EN I+D+i 
Modificación del artículo 44-LIS. 
Aplicable a  partir del 1.1.2013.

Se permite la aplicación de deduc-
ción por inversión en investigación 
y desarrollo e innovación tecnoló-
gica (I+D+i), sin ningún límite so-
bre la cuota íntegra,  con un des-
cuento del 20% de su importe  en 
el IS, siempre que:
 
1. La deducción conjunta no pue-
de ser superior a 1M! en activida-
des de innovación tecnológica o de 
los 3M! en actividades de I+D+i.

2. Transcurra un año desde que se ge-
neró la deducción sin haberse aplicado.

3. La plantilla media  adscrita a 
I+D+i no se haya reducido des-
de el final del período impositivo 
en que se generó la deducción 
hasta los 24 meses siguientes 
a la f inalización del período en 
que se realice la aplicación de la 
deducción.

4. Se destine el importe equiva-
lente a la deducción aplicada o 
abonada a  gastos de I+D+i  o a 
inversiones en elementos del in-
movilizado material o activo in-
tangible exclusivamente afectos a 
dichas actividades, excluidos los 
inmuebles, en los 24 meses indi-
cados en el punto anterior. 

5. La entidad haya obtenido un 
informe motivado sobre la califi-
cación de la actividad como I+D+i, 

III. DEDUCCIÓN POR 
INVERSIÓN DE BENEFICIOS
Modificación del  artículo 37-LIS. 
Aplicable a partir del 1.1.2013.

Se podrá aplicar una deducción 
del 10 %  (empresas con cifra de 
negocio inferior a 10 M!) o del 5% 
(empresas con cifra de negocio in-
ferior a 5 M! y con plantilla me-
dia inferior a 25 empleados) en la 
cuota íntegra del IS, en relación a 
los beneficios obtenidos en el ejer-
cicio, con los siguientes requisitos: 

1. Los beneficios empresariales 
obtenidos se inviertan en elemen-
tos nuevos de inmovilizado mate-
rial o en inversiones inmobiliarias 
afectas a actividades económicas, 
sin tener en cuenta el gasto origi-
nado por el IS.

2. La reinversión se debe de pro-
ducir en el año de obtención del 
beneficio y en los dos posteriores, 
pudiendo ampliar el plazo  previo 
acuerdo con la AEAT.

3. Los elementos patrimoniales 
en los que se realicen inversiones 
deberán de permanecer en funcio-
namiento durante 5 años o durante 
su vida útil. Si se produce la trans-
misión de algún elemento antes de 
dicho plazo, será necesario que 
el beneficio de la venta o el valor 
neto contable, si fuera menor, se 
reinvierta de nuevo.

La reducción de rentas 
de activos intangibles 
es incompatible con 
la deducción por 
reinversión de beneficios 
extraordinarios 

MÓN JURÍDIC  OCTUBRE 2013  9



o un acuerdo previo de valoración 
de los gastos e inversiones del 
proyecto.

Si no se cumplen los requisitos an-
teriores deberán regularizarse las 
cantidades indebidamente aplica-
das o abonadas. 

V. DEDUCCIÓN POR LA INVERSIÓN
EN EMPRESAS DE RECIENTE 
CREACIÓN Y EN INVERSIÓN DE 
BENEFICIOS 
Modificación del artículo 68-LIRPF. 
Aplicable a partir del 29.09.2013.

Se establece una nueva deducción 
del 20% en la cuota de IRPF sobre 
las cantidades invertidas con las 
siguientes características: 

1. La inversión puede producirse en 
acciones o participaciones  de em-
presas de reciente creación, así co-
mo en la aportación de conocimien-
tos empresariales o profesionales 
en la entidad en la que invierten.

2. La base de deducción será el va-
lor de adquisición con un máximo 
de 50.000 ! , no pudiéndose incluir 
en la misma el importe de la parti-
cipación adquirida con el saldo de 
la cuenta ahorro-empresa siempre 
que se haya deducido anteriormen-
te o que a la misma  le resulte apli-
cable una deducción autonómica.

3. La participación deberá de ad-
quirirse en entidades constituidas 
como SA, SRL, SAL o SRLL; la en-
tidad deberá  ejercer una actividad 
económica que no sea la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobi-
liario en ninguno de los períodos 
impositivos de la entidad conclui-
dos con anterioridad a la transmi-
sión de la participación; y los fon-
dos propios de la entidad no exce-
derán de 400.000! en el período 
impositivo en que se adquiera.
 
4. La participación debe de ad-
quirirse en el plazo de los 3 años 
siguientes a la constitución o am-
pliación de capital  y permanecer 
en su patrimonio entre 3 y 12 años.

5. La participación directa o in-
directa del contribuyente, como 
la poseída por el cónyuge u otra 
persona vinculada por parentesco 
hasta el 2º grado inclusive no pue-
de ser superior al 40% del capital.

6. La participación no puede co-
rresponder a una empresa  cuya 
actividad se ejercía con anteriori-
dad bajo otra titularidad.

La misma deducción será aplicada 
en  caso que el beneficio obtenido 
en la transmisión de participacio-
nes de cualquier tipo de entidad 
se reinvierta en este tipo de em-
presas en un importe superior al 
obtenido en la transmisión de la 
participación anterior.

NOTA. Por motivos de espacio, 
no se han podido tratar otras 
modificaciones: 1) Deducción en 
el IS por creación de empleo pa-
ra trabajadores discapacitados; 
2) Exención por reinversión en 
el supuesto de transmisión de 
acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente 
creación (IRPF); 3) Deducción 
por actividades económicas en 
el IRPF, asociada a la deducción 
por inversión en beneficios re-
gulada en el IS.

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Se establece una nueva 
deducción del 20% en la 
cuota de IRPF sobre las 
cantidades invertidas
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La guerra de Síria i l’ús 
d’armes químiques 

D
es de fa més de dos 
anys i mig, la Repú-
blica Síria viu immer-
sa en un dramàtic 
conflicte civil intern 
que ha comportat, 

segons informació de les Nacions 
Unides, més de 100.000 víctimes 
mortals, més de dos milions de refu-
giats en els països veïns i centenars 
de milers de desplaçats interns. Una 
autèntica guerra civil on s’han comés 
-i així ho ha constatat una Comissió 
internacional d’enquesta establerta 
pel Consell de Drets Humans de les 
Nacions Unides- violacions massives 
dels drets humans i matances indis-
criminades, especialment per part 
del règim sirià, per bé que també se 
n’han constatat de comeses per part 
de les diverses forces i grups rebels. 
Actualment, i dins de la seva volati-

litat, la situació és la d’un conflicte 
armat establement perdurable on es 
veu difícil que els rebels puguin der-
rocar al règim de Al-Assad, i aquest 
manté gran part del seu poder, els 
seus suports internacionals i, fins i 
tot, els esdeveniments de les darre-
res setmanes, encara el poden haver 
reforçat més.

En qualsevol cas, el que també ha 
quedat clar d’aquest dos anys i mig 
transcorreguts és la lamentable in-
acció de la comunitat internacional 
per tal posar fi a les matances i a les 
violacions de les normes humanità-
ries i dels drets humans. L’evolució 
de la societat i del Dret Internacional  
contemporani han portat a què situa-
cions com aquestes ja no siguin con-
siderades de la competència domès-
tica dels Estats i, en els darrers anys, 
s’han dut a terme accions col·lectives 
en el marc de les Nacions Unides per 
tal d’aturar determinats conflictes 
i protegir a la població civil, però a 
Síria, de moment, això encara no ha 
pogut ser. Sense anar més lluny, és el 
que va passar el mateix any 2011 en 
el cas de Líbia, on el Consell de Segu-
retat va autoritzar l’ús de la força per 
protegir a la població civil de Bengasi 
davant la repressió del règim de Gad-
dafi. Una autorització, però, que va 
quedar superada pels esdeveniments, 
per l’actuació militar de la OTAN i per 
la intervenció directa en la caiguda 
del règim de Gaddafi, i l’absència de 
compromisos en el desenvolupament 
i la institucionalització posterior del 
país. El precedent de Líbia és, pre-
cisament, un dels elements que han 
conduït pràcticament a la paràlisi en 
aquests dos anys llargs en el si del 
Consell de Seguretat. Ni Rússia -que, 
a més a més, és el gran aliat interna-
cional del règim d’Al-Assad- ni Xina 
estan disposats a permetre una altra 
intervenció d’aquesta naturalesa. Ai-
xò va fer que aquests països vetessin 

Xavier Pons Rafols
Catedràtic de Dret Internacional Públic
Universitat de Barcelona
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durant tot aquest període qualsevulla 
actuació del Consell de Seguretat en 
relació a Síria.

La inacció del Consell de Seguretat va 
semblar que s’acabava i que s’obria 
una porta d’esperança a una solució 
política del conflicte sirià entre abril 
i juny de l’any passat quan Kofi An-
nan fou designat enviat especial de 
les Nacions Unides i va arrancar, 
tant al règim sirià com als rebels, un 
compromís de sis punts que podria 
posar fi als enfrontaments i iniciar un 
procés polític inclusiu que atengués 
les legítimes reclamacions democrà-
tiques del poble sirià. Tanmateix, a 
l’estiu del 2012, quan va quedar evi-
dent que ni el règim sirià ni els rebels 
s’ajustaven al compromís, el Consell 
de Seguretat va haver de cancel·lar 
l’operació de manteniment de la pau 
que havia posat en marxa i el mateix 
Kofi Annan va presentar la seva di-
missió com enviat especial. Des de 
llavors, la guerra civil ha seguit el seu 
curs, amb matances sovintejades, 
moviments bèl·lics i ocupació i reocu-
pació de diverses ciutats, amb la con-
tinuació de les estèrils condemnes in-
ternacionals, però amb una absoluta 
inacció per part del Consell de Segu-
retat. El darrer punt d’inflexió fins al 
moment -i que ha posat en acció de 
nou al Consell de Seguretat- ha estat 
l’ús d’armes químiques a les rodalies 
de Damasc el passat 21 d’agost per 
part del règim sirià -ocasionant més 
de 1.400 víctimes mortals- i la reac-
ció internacional que això ha provo-
cat. Una reacció que va passar inicial-
ment per la intenció d’un atac armat 
de represàlia que semblava imminent 
contra el règim sirià, després a un 
acord dels Estats Units amb Rússia 
pel desmantellament de les armes 
químiques sirianes i, finalment, a una 
darrera decisió al respecte adoptada 
pel Consell de Seguretat el passat 27 
de setembre.

Pel que fa a les armes químiques s’ha 
d’indicar que aquest tipus d’armes 
van usar-se per primer cop durant 
la primera guerra mundial. Com sa-
bem els juristes, el dret acostuma a 
seguir a les realitat socials i, per tant, 
conscients de la gravetat i dels riscos 
d’aquestes noves armes, ja l’any 1925 

els Estats van adoptar un Protocol de 
Ginebra relatiu a la prohibició i ús en 
la guerra de gasos asfixiants, tòxics 
o similars i de medis bacteriològics, 
i cal indicar aquí que Síria es va ad-
herir a aquest Protocol l’any 1968. 
Ara bé, la necessitat d’una actuació 
més decisiva en relació a la voluntat 
d’allunyar l’amenaça de l’ús de les ar-
mes químiques va portar finalment a 
l’adopció, l’any 1992, de la Convenció 
sobre la prohibició del desenvolupa-
ment, la producció, l’emmagatzemat-
ge i l’ús d’armes químiques i sobre 
la seva destrucció, en vigor des de 
1997. Aquesta Convenció estableix 
mecanismes per un seguiment més 
rigorós del compliment de les seves 
obligacions per part dels Estats parts 
en el Conveni, especialment mitjan-
çant una nova Organització creada 
pel Conveni: l’Organització per a la 
Prohibició d’Armes Químiques (OPAQ 
o OPCW, en sigles angleses) amb seu 
a La Haia. 

Cal prestar atenció que aquest Con-
veni de 1992 prohibeix en relació a les 
armes químiques no sols el fet de fer-
les servir, sinó que prohibeix també 
el seu desenvolupament, producció i 
emmagatzematge i estableix, així ma-
teix, l’obligació de la seva destrucció. 
D’aquest Conveni en formaven part 
189 Estats, que han desmantellat -o 
estan encara desmantellant- les ar-
mes químiques emmagatzemades. 
En el marc de la situació actual, Síria 
va presentar recentment la seva ad-
hesió al Conveni i, en conseqüència, 

amb efectes de 14 d’octubre de 2013, 
Síria esdevindrà el 190è Estat part en 
el Conveni. En aquest sentit, són ins-
pectors de l’OPAQ els que van estar 
investigant l’atac del 21 d’agost pas-
sat i els que estan procedint, hores 
d’ara, a verificar la informació sobre 
les instal·lacions sirianes de produc-
ció i emmagatzematge d’armes qu-
ímiques per tal d’iniciar i assegurar 
la seva destrucció i desmantellament 
en les properes setmanes o mesos.

Però tot això, que pot allunyar el pe-
rill de nous usos de les armes quí-
miques, no significa que el conflicte 
sirià estigui proper a la seva finalit-
zació. Les armes d’altres tipus es se-
gueixen utilitzant i la situació bèl·lica 
continua d’alguna manera estancada 
-el que dóna un avantatge en temps 
al règim- i el patiment de la població 
civil s’agreuja cada dia. El conflicte 
no té solució militar i és lamentable 
que la comunitat internacional sigui 
incapaç -per interessos geoestratè-
gics i el vet de determinats països- 
de forçar de manera molt més con-
tundent a les parts en conflicte cap 
a una solució política, en la línia del 
que s’havia apuntat en la Conferència 
celebrada a Ginebra el juny de 2012 
en el marc d’aquella finestra d’opor-
tunitat a la que m’acabo de referir. En 
aquest sentit, hagués convingut que 
la resolució recentment adoptada pel 
Consell de Seguretat (la resolució 
2118) hagués estat més dura i hagu-
és establert clarament l’activació del 
Capítol VIIè de la Carta de les Naci-
ons Unides no sols en el context de 
la destrucció de les armes químiques. 
Aquest Capítol faculta al Consell de 
Seguretat per adoptar mesures coer-
citives -que poden implicar, fins i tot, 
l’ús de la força- en cas d’amenaça a 
la pau i la seguretat internacionals. 
No tinc dubtes que la situació de Síria 
constitueix una amenaça a la pau i a 
la seguretat internacional i el Consell 
de Seguretat, més enllà dels vetos, 
hagués hagut d’assumir la seva res-
ponsabilitat. El sirians han de poder 
decidir el seu futur i entenc que en 
la situació actual cal forçar una solu-
ció política inclusiva i democràtica al 
conflicte civil i que cal posar fi, imme-
diatament, a les violacions dels drets 
humans. 

El sirians han de poder 
decidir el seu futur 
i entenc que en la 
situació actual cal forçar 
una solució política 
inclusiva i democràtica 
al conflicte civil i que cal 
posar fi, immediatament, 
a les violacions dels 
drets humans
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Noves perspectives de l’oposició  
a l’execució hipotecària
ARRAN DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 695,1 DE LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL, AMB 
LA INCORPORACIÓ D’UN PUNT 4,  QUÈ PREVEU LA POSSIBILITAT D’AL·LEGAR EL CARÀCTER 
ABUSIU D’UNA CLÀUSULA CONTRACTUAL, L’AUTORA DE L’ARTICLE ESMENTA ALGUNES DE 
LES CLÀUSULES QUE HAN ESTAT ADMESES EN ALGUNS JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA, A 
L’ESPERA D’UNA CONSOLIDACIÓ JURISPRUDENCIAL.

U
na de les grans es-
pecialitats del pro-
cediment d’execució 
hipotecària respec-
te a l’execució or-
dinària ha estat la 

limitació dels motius dels que dis-
posa la part executada per oposar-
se a l’execució. Així, l’art. 695 LEC, 
en la seva redacció original, preveia 
únicament tres motius d’oposició 
dels quals només dos eren aplica-
bles a l’execució de béns immobles:  

• L’extinció de la garantía
• L’error en la determinació de la 
quantitat exigible

• L’existència d’una altra penyora, 
hipoteca o embargament que ha-
gin estat inscrits amb anterioritat 
al gravamen que motivi el procedi-
ment, sempre i quan el procediment 
s’hagi instat per l’execució de bens 
mobles hipotecats o sobre els que 
s’hagi inscrit una penyora sense 
desplaçament.   

Qualsevol altra causa que pogués 
motivar l’oposició s’havia de formu-
lar a través del corresponent proce-
diment declaratiu, sense que la LEC 
preveiés la possibilitat de suspendre 
l’execució hipotecària. 

La situació descrita arriba a un punt 
d’inflexió amb la sentència del TJUE 
de 14 de març de 2013 que estimava 
que l’ordenament jurídic espanyol 
no s’ajustava a la Directiva 93/13/
CEE, en la mesura que el procedi-
ment vigent no permetia a l’òrgan 
judicial apreciar l’abusivitat de les 
clàusules incorporades al contrac-
te de crèdit o préstec hipotecari. La 
resposta legislativa a l’anterior sen-
tència va ser la aprovació de la Llei 
1/2013, de 14 de maig, de mesures 
per reforçar la protecció dels deu-
tors hipotecaris, reestructuració del 
deute i lloguer social, que va modi-
ficar algunes disposicions de la LEC 
en matèria d’execució. 

Una de les principals reformes que 
s’han produït a la LEC és la incor-
poració d’un punt 4t a l’article 695.1 
LEC d’acord amb el qual es podrà 
al·legar com a causa d’oposició a 
l’execució hipotecària “el caràcter 
abusiu d’una clàusula contractual 
que constitueixi el fonament de 

Núria Mallandrich Miret
Col·legiada núm. 28.492

14 OCTUBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



l’execució o que hagués determinat 
la quantitat exigible”. Paral·lelament 
també s’ha modificat l’art. 551.2 
LEC, aplicable a l’execució hipote-
cària per remissió de l’art. 681 LEC, 
en el sentit que permet a l’òrgan ju-
dicial apreciar d’ofici l’existència de 
clàusules abusives, previ trasllat a 
les parts per un termini de 5 dies.

Si atenem a la redacció del núme-
ro quart de l’art. 695.1 LEC, s’ha de 
destacar que no tota clàusula incor-
porada al contracte i que pugui ser 
considerada com a abusiva d’acord 
amb previsions del TRLGDCU, podrà 
ser valorada en seu d’oposició. No-
més podran al·legar-se aquelles clàu-
sules que s’estimin abusives però 
que la seva aplicació constitueixi, o 
bé el fonament de l’execució, o bé 
afecti a la quantitat exigible.

L’escàs temps de vigència de la 
norma fa que no puguem establir 
amb seguretat les clàusules que 
jurisprudencialment s’admetrà que 
siguin al·legades per aquesta via. 
A l’espera d’una consolidació juris-
prudencial, a continuació esmenta-
ré algunes de les clàusules que han 
estat admeses per alguns jutjats de 
Primera Instància.

• Les clàusules sòl. Al respecte s’ha 
de tenir en compte la STS 241/ 2013 
(Sala 1ª), de 9 de maig. Tot i que 
aquesta sentència només declara 
abusives les clàusules incorpora-
des en els contractes de crèdit o 
préstec hipotecari de determinades 
entitats bancàries espanyoles, fixa 
els criteris per examinar l’abusivitat 
d’aquest tipus de clàusules.

• Clàusula de venciment anticipat. 
Un element de referència a l’hora 
de determinar l’abusivitat d’aquest 
tipus de clàusules és la reforma 
de l’article 693.2 LEC que preveu 
que es podrà reclamar la totalitat 
de l’import que es degui, així com 
els interessos, sempre que s’hagi 
pactat el venciment total per falta 
de pagament, si el deutor ha in-
complert l’obligació de pagament 
de tres quotes mensuals o el seu 
equivalent. L’aplicació d’aquest cri-
teri és orientativa, motiu pel que es 

pot estimar l’abusivitat de la clàusu-
la per altres circumstàncies d’acord 
amb la normativa de protecció als 
consumidors. A més, s’ha de tenir 
en compte que hi ha ocasions en els 
que els contractes preveuen altres 
supòsits de resolució anticipada, 
com poden ser la falta de puntua-
litat en el pagament, l’amortització 
total o parcial del crèdit o préstec 
hipotecari, l’existència de gravà-
mens posteriors a la hipoteca, o in-
clús l’existència d’altres deutes amb 
l’entitat bancària.

•  Previsió d’uns interessos de mo-
ra abusius. A l’hora de determinar si 
els interessos de mora pactats són 
abusius, sense prejudici d’allò que 
es pugui apreciar en el cas concret, 
es pot aplicar orientativament el lí-
mit previst a l’art. 114 LH. D’acord 
amb aquest precepte “els interessos 
de mora de préstecs i crèdits per a 
l’adquisició de l’habitatge habitual, 
garantits amb hipoteques constituï-
des sobre el mateix habitatge, no 
podran ser superiors a tres vega-
des l’interès legal del diner i només 
es podran meritar sobre el principal 
pendent de pagament…”. Aquesta 
previsió, d’acord amb la disposició 
transitòria segona de la llei 1/2013, 
només serà aplicable a aquelles hi-
poteques que es constitueixin amb 
posterioritat a l’entrada en vigor de 
la reforma. No obstant, pot ser apli-
cada com a referència.

• La clàusula per la qual s’estableix 
l’IRPH com a indicador del tipus 
d’interès aplicable en substitució de 
l’Euríbor quan aquest primer índex 
sigui més perjudicial pel prestatari.

• L’obligació de satisfer les despe-
ses processals per part del presta-
tari en qualsevol cas.

• La incorporació unilateral d’una 
clàusula mitjançant la qual es pacta 
la venta extrajudicial de l’immoble.
Com s’ha indicat, aquestes són 
algunes de les clàusules que han 
estat estimades com a abusives 
en tràmit d’oposició per alguns jut-
jats. No obstant, a l’hora de la seva 
al·legació, s’han de tenir en compte 
les circumstàncies existents i el lí-
mit que fixa el propi art. 695.4 LEC 
per a tal que puguin ser aprecia-
des en aquest moment processal, 
és a dir, que siguin el fonament de 
l’execució o bé que determinin que 
l’import degut és diferent al recla-
mat per l’executant.

Els efectes de l’estimació del tràmit 
d’oposició són diferents en funció 
de si la clàusula que s’ha consi-
derat abusiva determinava el fona-
ment de l’execució o bé si la seva 
aplicació simplement determinava 
un càlcul de l’import degut dife-
rent al reclamat per l’executant. 
En el primer cas procedirà el so-
bresseïment de procediment. No 
obstant, això no impedeix que el 
prestamista, davant d’un nou in-
compliment del prestatar i ,  pu-
gui iniciar un nou procediment 
d’execució hipotecària fonamentat 
en clàusules que no hagin estat 
apreciades com a abusives. En el 
segon cas, l’execució continuarà 
declarant inaplicable la clàusula 
corresponent. Les conseqüències 
legals previstes determinen que 
l’hora de formular una oposició 
basada en l’existència de clàusules 
abusives s’hagi de prestar atenció 
en al·legar i fonamentar les conse-
qüències de la seva aplicació. 

Contra la interlocutòria per la qual 
s’estimi l’oposició a l’execució per 
concórrer clàusules abusives es pot 
interposar recurs d’apel·lació. 

Els efectes de l’estimació 
del tràmit d’oposició 
són diferents en 
funció de si la clàusula 
que s’ha considerat 
abusiva determinava el 
fonament de l’execució 
o bé si la seva aplicació 
simplement determinava 
un càlcul de l’import 
degut diferent al 
reclamat per l’executant
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ACTUALITAT 
PELS PASSADISSOS

S’
enceta el  curs 
e s c o l a r  a m b 
nous canals de 
comunicació a 
disposició dels 
col·legiats, per 

tal de copsar les vostres inquietuds 
o preocupacions en l’exercici de la 
vostra professió. A inicis del mes 
d’octubre es va estrenar el “De-
ganat obert”. Així, cada dimecres, 
de les 16’30 a les 20 hores, tots 
els col·legiats podeu dirigir-vos a 
la sala annexa per parlar amb el 
degà Oriol Rusca sobre els temes 
que neguitegen a l’advocacia.

 En la mateixa línia, amb la voluntat 
de fer la revista més participativa i 
oberta als col·legiats, Món Jurídic 
inicia una nova secció: “cartes a 
la directora”.  Podeu adreçar-vos 
amb qualsevol suggeriment, críti-
ca, proposta, problemes relacio-
nats amb l’exercici... Les cartes es 
poden enviar a través de l’email 
cartesmonjuridic@icab.cat.

Les cartes enviades hauran de te-
nir una extensió màxima de 1.000 
caracters amb espais inclosos i 
hauran d’estar obligatòriament 

Cartes a la directora,  
nova secció al  
Món Jurídic

El ple del Consell de l’Advo-
cacia Catalana (CICAC) va 

acordar el 14 d’octubre, adherir-
se al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. El CICAC donarà suport 
a la comissió d’estudi sobre el 
dret a decidir, creada en el si 
del Parlament, amb l’objectiu 
de treballar per a la celebració 
d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya, indepen-
dentment del seu resultat.

El CICAC considera “perfecta-
ment viable” trobar un marc 
jurídic legal per fer efectiu ‘un 
dret inalienable a tota persona’, 
com és el dret a decidir. 

“Des del punt de vista jurídic, 
considerem que podria trobar-
se un marc perfectament legal 
i adaptat a la realitat social, per 
poder realitzar la consulta”, va 
afirmar el president del Consell 
de l’Advocacia Catalana, Miquel 
Sàmper. 

També va considerar “lògic i 
de sentit comú” que ‘”les lleis 
s’adaptin a les necessitats de 
la societat” i que s’accepti un 
marc jurídic legal per fer la con-
sulta “ja que és una qüestió que 
depèn únicament de la voluntat 
política”.

El CICAC 
s’adhereix al 
Pacte Nacional 
pel Dret a 
Decidir

signades amb el nom, cognom, nú-
mero de Col·legiat, email, i telèfon 
de contacte. Les cartes rebudes 
sense complir aquests requisits 
seran automàticament excloses 
de la seva publicació. Igualment, 
no es publicaran els escrits sig-
nats amb pseudònims ni inicials. 
Tampoc aquelles cartes que con-
tinguin insults o suposin una vul-
neració del dret a la intimitat d’un 
col·legiat. Món Jurídic es reserva 
el dret a resumir el contingut de 
la carta i a preservar la publicació 
d’algun dels escrits per qüestions 
d’espai i de maquetació.

Us animem a participar-hi! La vos-
tra opinió compta!

CARTES A LA

DIRECTORA
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L
a Revista Jurídica de 
Catalunya organit-
za el 26 de novem-
bre una jornada per 
abordar els proble-
mes actuals  de la 

LEC. La jornada, que es farà de 9 
a 20 h, a la Sala d’Actes de l’ICAB, 
servirà per debatre les darreres 
reformes processals i la recent ju-
risprudència del Tribunal Suprem 
i de la l’Audiència Provincial de 
Barcelona:

• Nova jurisprudència processal  
 del Tribunal Suprem
• Nova jurisprudència del TJUE  
 s o b re  c l à u s u l e s  a b u s i v e s ,  
 execució hipotecària i monitori
• Primera instància (diligències  
 p r e l i m i n a r s ,  a l · l e g a c i o n s ,  
 audiència prévia i prova)
• Procés monitori
• Judici verbal ordinari
• Processos arrendaticis 
 i de  familia
• Recurs d’apel·lació
• Nous cr i ter is  de l  TSJ sobre  
 recursos ex t raord inar is  per  
 infracció processal i cassació
 
Els ponents seran magistrats es-
pecialistes del Tribunal Suprem i 
l’Audiència Provincial de Barce-

Jornada de la RJC 
sobre els problemes 
actuals de la LEC

En 9 mesos 
prop de 
400.000 
ciutadans s’han 
beneficiat de 
l’Expedient 
electrònic de 
Justícia Gratuïta 

lona. Al f inal de cada sessió hi 
haurà un torn obert de debat pels 
assistents
  
La Jornada també servirà per pre-
sentar el llibre monogràfic de la 
Revista Jurídica de Catalunya “La 
aplicación de la LEC por la Au-
diencia Provincial de Barcelona”. 
Aquesta obra, que es lliurarà a tots 
els assistents, inclou els següents 
materials: sistematització de 500 
sentències de l’AP de Barcelona, 
segons l’ordre de la LEC; tots els 
acords dels magistrats civils dels 
Jutjats de Primera Instància de 
Barcelona i de l’AP de Barcelona, 
i una selecció bibliogràfica i una 
actualització de les darreres refor-
mes processals per matèries.

Segons dades facilitades pel 
Consejo General de la Abo-

gacía española (CGAE), 382.965 
persones s’han beneficiat en els 
primers nou mesos de l’any de 
l’expedient electrònic de justí-
cia gratuïta; una  eina a través 
de la qual es poden recopilar 
de forma automàtica els docu-
ments necessaris per justificar 
la sol·licitud del dret a la Justícia 
Gratuïta. 

Aquest sistema, a més de mini-
mitzar els  errors de l’expedient 
administratiu, redueix el cost 
econòmic i els terminis de tra-
mitació fins a 40 dies.

En els primers nou mesos de 
2013 s’han tramitat un 39% més 
d’expedients que en el mateix 
període del 2012, quan es van 
fer  294.102 sol·licituds. El CGAE 
estima que en finalitzar el 2013 
es generaran més de 500.000 
expedientes electrònics de Jus-
tícia Gratuïta. 

La Jornada també 
servirà per presentar 
el llibre monogràfic 
de la Revista Jurídica 
de Catalunya “La 
aplicación de la LEC por 
la Audiencia Provincial 
de Barcelona
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• Centralització del sistema, allu-
nyant la capacitat d’adaptar-lo a les 
necessitats reals del territori amb la 
conseqüent pèrdua de proximitat.  

Rusca també va lamentar que si no 
es fa res per canviar l’avantprojecte 
de llei de justícia gratuïta, s’haurà 
perdut una oportunitat per dotar la 
societat d’una moderna regulació so-
bre assistència jurídica gratuïta que 
cobreixi totes les seves necessitats 
per garantir les condicions d’igualtat 
en l’accés a la tutela judicial efectiva.  

Rusca també va aprofitar la seva 
compareixença per instar als poders 
públics a garantir un sistema de fi-
nançament solvent de justícia gra-
tuïta. Per això, el degà va rebutjar 

la taxa judicial con a via per fer-ho 
possible; primer, perquè són un obs-
tacle perquè els ciutadans accedeixin 
a la justícia, i en segon lloc, perquè 
les mateixes dades facilitades del 
Ministeri de justícia indiquen que no 
s’ha assolit la recaptació esperada i 
per tant no es podria garantir a través 
d’aquestes el manteniment del servei. 

Finalment, Rusca va convidar als 
presents a seguir la primera edi-
ció del Congrés del Torn d’Ofici. La 
trobada (dies 24, 25 i 26 d’octubre) 
serveix per analitzar, amb els més 
de 300 advocats inscrits, totes les 
problemàtiques relacionades amb el 
servei i prestació del Torn d’Ofici així 
com sobre la llei d’assistència jurídi-
ca gratuïta. 

El Degà reivindica al Parlament el 
paper essencial dels lletrats que 
presten el servei del Torn d’Ofici 

E
l degà també va vo-
ler mostrar el rebuig  
frontal de l’ICAB a  
l’avantprojecte de llei 
d’assistència jurídi-
ca gratuïta.  “El text 

aprovat comporta un clar retrocés 
de la situació actual en qüestions 
tan bàsiques com les competències 
delegades en matèria de justícia”, va 
exposar Rusca.

Entre els aspectes d’aquest text 
que més preocupen l’advocacia ca-
talana cal destacar: 

• Que no es fa una reforma per donar 
a l’abast a totes les necessitats per 
igualar el sistema de justícia gratuïta 
al sistema al justícia de pagaments. 
No s’inclou la possibilitat de comptar 
amb un traductor o intèrpret per la 
preparació de la defensa o la media-
ció extraprocessal, administracions 
concursals, etc. 

• Continua sense garantir el paga-
ment de totes les actuacions que 
els advocats obligatòriament han de 
dur a terme per garantir el dret de 
defensa. 

• No s’aprofita la reforma per obte-
nir  una millora en la racionalització 
i simplificació del sistema actual, 
complicant i fent molt més buro-
cràtica la tramitació i carregant als 
col·legis amb gestions innecessàries 
i reiteratives. 

ORIOL RUSCA VA COMPARÈIXER EL 17 D’OCTUBRE DAVANT LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA 
DEL PARLAMENT PER DEMANAR UN TRACTE JUST I DIGNE PER ALS ADVOCATS QUE 
PRESTEN EL SERVEI DEL TORN D’OFICI ATESA LA TASCA SOCIAL QUE REALITZEN, ELS 
365 DIES A L’ANY I LES 24 HORES DEL DIA. RUSCA VA TITLLAR “D’INJUSTA” LA SITUACIÓ. 
TAMBÉ VA RECLAMAR QUE ES VALORI L’ESFORÇ QUE ES REALITZA. VA DENUNCIAR 
TAMBÉ QUE LES COMPENSACIONS, JA MOLT PER SOTA DE MERCAT, S’HAGIN RETALLAT 
DE FORMA SISTEMÀTICA ELS DARRERS ANYS. 

El degà acompanyat de Carmen Valenzuela, diputada responsable de la Comissió del Torn 
d’Ofici, van comparèixer a la Comissió de Justícia del Parlament.
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El degà es reuneix amb  
el Ministre d’Economia 

L
a trobada entre el 
degà de l’ICAB i el 
ministre d’Economia 
i Competitivitat, Luis 
de Guindos, va servir 
per donar a conèixer 

el malestar de l’advocacia per les 
formes i certs aspectes del con-
tingut que es recull en la Llei de 
col·legis i serveis professionals, 
aprovada el passat divendres 2 
d’agost. Per aquest motiu Rusca li 
va fer saber que el Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona havia presentat 
al·legacions a l’avantprojecte, dins 
el termini establert, incidint en la 
importància de la col·legiació obli-
gatòria per a tots els advocats. 

El degà també va voler destacar 
la tasca que realitzen els col·legis 
–acreditació professional, control 
deontològic i de bones pràctiques, 
atenció al consumidor i usuaris- i 
com aquest control deontològic 
comporta una garantia de qualitat 
i un segell que marca la indepen-
dència de l’advocat en la seva ac-
tivitat. Per això, des de l’advocacia 
es rebutja que aquest control sigui 
dut a terme per l’Administració pú-
blica, ja que requeriria d’un finan-
çament i un equip humà de difícil 
cobertura en un moment de crisi 
econòmica com l’actual, o que el 
formi un òrgan col·legial sancio-
nador constituït per col·legiats no 
exercents. 

ORIOL RUSCA VA TRASLLADAR A DE GUINDOS LA 
PREOCUPACIÓ DE L’ADVOCACIA PER LA LLEI DE COL·LEGIS 
I SERVEIS PROFESSIONALS PERQUÈ VULNERA LA 
INDEPENDÈNCIA DELS PROFESSIONALS. EL MINISTRE 
DE GUINDOS ES VA COMPROMETRE A ESTUDIAR LES 
AL·LEGACIONS DE L’ICAB AL TEXT APROVAT, EL PASSAT 
2 D’AGOST, I A OBRIR LA PORTA AL DIÀLEG AMB ELS 
COL·LEGIS PROFESSIONALS.

Durant la reunió Rusca també 
va exposar el neguit del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona perquè 
l’avantprojecte doni més força a 
estructures burocratitzades que 
podran intervenir en els col·legis 
professionals, però que no tenen un 
reconeixement explícit en la Consti-
tució espanyola, menystenint els col-
legis professionals, que sí que estan 
reconeguts a l’article 36 CE. 

Aspectes positius 
de l’avantprojecte
El degà de l’ICAB també va traslla-
dar-li la voluntat d’una major trans-
parència dels col·legis professionals i 
la necessària liberalització de la pro-
fessió entesa com una corporació 
que fomenta la formació, i diferència 
entre serveis obligatoris i voluntaris. 
Precisament, aquesta voluntat està 
recollida en el Projecte de Quota per 
Trams  que el degà Oriol Rusca por-
tava en el seu programa electoral. 

En aquest sentit, el degà de l’ICAB 
es va comprometre a liderar junta-
ment amb el Consejo General de la 
Abogacía aquest model innovador 
de col·legis professionals.

Per la seva part, Luis de Guindos, 
es va comprometre a estudiar les al-
legacions presentades pel Col·legi i 
ha obert la porta al diàleg amb els 
col·legis en un tema que afecta di-
rectament aquesta corporació.

Homenatge 
a Sebastià 
Estradé 
Rodoreda
El degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona va ser l’encarregat de 
lliurar el passat 10 de d’octubre una 
placa a l’advocat i enginyer Sebas-
tià Estradé. El president de la Secció 
de Dret Aeronàutic i de l’Espai, Jor-
di Fillat, va destacar el paper pioner 
d’Estradé dins el camp del dret de 
l’espai i el fet que aquest juntament 
altres companys van ser els funda-
dors de la Secció de Dret aeronàutic 
i de l’espai. 

Precisament, la tesi doctoral 
d’Estradé sobre el dret de l’espai 
és un dels primers treballs so-
bre aquest tema al món. Sobre 
l’homenatge Estrade responia a 
Món Jurídic “que estava content de 
retrobar-se amb els companys, però 
que a la seva vida s’havia limitat a 
estudiar, a treballar, i a transmetre 
als companys la passió que sent per 
aquesta matèria”. En relació al seu 
interès per l’aeronàutica afirmava 
que “de jovenet li semblava impos-
sible que l’home no hagués arribat 
a la Lluna.  I va afegir que “superada 
aquesta fita “te n’adones que el dret 
de l’espai podria tenir una sèrie de 
repercussions importantíssima per 
a l’evolució mundial, com després 
s’ha vist a través de la comunicació 
via satèl·lit; entre d’altres coses” 
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El Col·legi interposa recurs contra un requeriment 
d’informació de l’Agència Tributària 

L
a  Junta de govern va 
acordar interposar-hi 
recurs perquè consi-
dera que les dades 
sol·l icitades no te-
nen transcendència 

tributària, la petició no està mo-
tivada, es realitza d’una manera 
desproporcionada i vulnera la llei 
orgànica de protecció de dades 
(LOPD).

El degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona considera que l’obliga-
ció de col·laboració amb l’admi-
nistració tributària no pot anar en 
contra del dret a la intimitat de les 
dades dels col·legiats en exercici 
de la seva activitat professional.

EL RECURS S’HA INTERPOSAT DAVANT EL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU REGIONAL 
DE CATALUNYA CONTRA UN REQUERIMENT D’INFORMACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, EN 
QUÈ ES DEMANAVEN DADES SOBRE MINUTES DE DIFERENTS COL·LEGIATS

Aquest requeriment s’ha fet exten-
siu no només a l’ICAB, sinó també 
a la resta de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya (CICAC), així com a 
d’altres de l’estat espanyol.

El sol·licitud rebuda el passat 17 
de setembre és la següent: 

 “(…) Relación de Informes o dic-
támenes emitidos por ese Ilustre 
Colegio en los ejercicios 2009, 
2010 y 2011, referentes a minutas 
de sus colegiados, sean como con-
secuencia de procedimientos de 
“ jura de cuentas” reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales, o refe-
rentes a determinación de costas 
procesales.

La información se suministrará me-
diante un listado en formato Excel 
que incluya los siguientes datos 
(según se adjunta en hoja anexa):

Identificación del dictamen: nº de 
referencia o registro en el ICA y 
fecha del dictamen.

Identificación del auto o procedimi-
ento: número de auto y jurisdicción.

Identificación del letrado impugna-
do: apellidos y nombre, NIF y nú-
mero de colegiado.

Importe de la minuta resultante del 
dictamen (…)”.

Toni Soler inaugura l’exposició “Les Constitucions 
(impreses) de Catalunya des de 1481 fins a 1706”

Amb aquesta mostra, l’ICAB 
dóna el tret de sortida a un 

cicle d’exposicions i conferències 
per commemorar el Tricentenari 
de 1714.

L’historiador i comissari del Tri-
centenari de 1714, Toni Soler, i el 
degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, Oriol Rusca, van inau-
gurar el 26 de setembre l’exposi-
ció “Les Constitucions (impreses) 
de Catalunya des de 1481 fins a 
1706”. La mostra recull les consti-
tucions de 1481, 1494, 1495, 1503, 
1510, 1512, 1520, 1534, 1537, 1543, 
1548, 1553, 1564, 1586, 1588, 
1599, 1635, 1702, 1704, 1706, en-
tre d’altres documents. Es podrà 
visitar a l’avantsala de la Bibliote-
ca, fins al 19 de desembre.  

Amb aquesta exposició, l’ICAB 
dóna el tret de sortida a la tren-
tena d ’actes programats per 
aquesta corporació per comme-
morar els Tricentenari de 1714, 
que tindran lloc des d’aquest mes 
de setembre i fins al desembre de 
2014. A través del web de l’ICAB 
s’anirà informant dels mateixos. 

Al Món Jurídic núm. 280, setembre 
de 2013, pàg. 19, on es diu “Premi 
Feixò Carreras per a noves promo-
cions” hauria d’haver dit “Duran i 
Bas per a noves promocions”.

Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

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

José Luis de Ayguavives Tur, 
Francisco José Campà Berthon, 
Aurel iano García Fernández, 
Vicente Neila Sabaté, Alberto 
Palomar Baró i Antonio Petrus 
Llobet.

Fe d’errates

Defuncions
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Nous serveis de mediació 
hipotecària a Castelldefels i el Prat

L’
ICAB va signar 
e l s  passa t  30 
de setembre i 1 
d ’octubre,  res-
pectivament, els 
convenis amb la 

Generalitat, la Diputació de Barcelo-
na i els ajuntaments de Castelldefels 
i El Prat per posar en marxa el nou 
Servei d’intermediació en Deutes 
de l’Habitatge (SIDH) en aquestes 
poblacions.

El SIDH funciona a Castelldefels 
des del 30 de setembre i al Prat 
de Llobregat des de l’1 d’octubre.  
Aquest servei té com finalitat ser 
un punt d’atenció a les famí lies 
que tenen problemes per fer front 
als deutes hipotecaris, així com 
establir una acció coordinada i un 
model i circuit únics de mediació 
en tot el territori de la demarcació 
de Barcelona, a través de la coor-
dinació dels serveis de l’Ofideute 
(servei que ofereix des de l’any 
2010 l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya de la Generalitat de Ca-
talunya per pal·liar els efectes de 
la crisi en l’àmbit de l’habitatge i 
evitar l’exclusió social per motiu 
residencial) la Diputació i l’ICAB. 

Funcionament del SIDH
El SIDH és de cober tura muni-
cipal i s’hi accedeix a través de 
l ’O f ic ina Loca l  d ’Habi tatge de 
l’Ajuntament. Les persones afec-
tades que s’adrecin als serveis so-
cials del seu municipi o a les ofici-
nes de consum amb aquest tipus 
de problemàtica seran derivades 
a les oficines d’habitatge.

Les  famí l i e s  que  s’ad recen  a l 
SIDH, una vegada feta la com-
p r o v a c i ó  d e  l e s  c o n d i c i o n s 
d ’accés  (se r  p rop ie t a r i s  d ’un 
únic habitatge que s’util itzi com 

a habitatge principal i  no poder 
af rontar  e l  pagament de la  h i-
poteca),  són entrev is tades per 
la  persona l le t rada especia l i t-
zada ,  que fa  una propos ta  de 
modi f icac ió  de  les  cond ic ions 
del deute. Aquesta proposta és 
tramesa a Ofideute, de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, de 
la  General i tat ,  que farà la  me-
d iac ió  amb l ’en t i t a t  f inancera 
corresponent.

30 punts SIDH
De moment el SIDH està en fun-
cionament a Igualada, Berga, Vi-
lanova i la Geltrú, Vilafranca del 
Penedès, Castelldefels i al Prat de 
Llobregat, però, quan acabi el des-
plegament hi haurà 30 punts dins 
el territori de Barcelona, amb una 
distribució comarcal.

EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA ACTUEN DE MANERA COORDINADA PER EVITAR DESNONAMENTS.

La diputada Carme Adell va representar l’ICAB en la signatura  
del conveni per posar en marxa el SIDH a Castelldefels.

24 OCTUBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



Sessió pública i solemne 
d’inauguració de l’Acadèmia 

E
l 5 d’octubre, l’Aca-
dèmia de Jurispru-
dència i Legislació de 
Catalunya va celebrar 
la sessió pública i so-
lemne d’inauguració 

del curs 2013-2014 al Monestir de 
Santa Maria de Poblet, en el trans-
curs del qual es va retre homenatge 
pòstum a qui fou acadèmic de nú-
mero i secretari de la Corporació, 
Ramon Ma. Mullerat i Balmaña.

Van ocupar la presidència, junt amb 
el president de l’Acadèmia, Josep-D. 
Guàrdia i Canela, la presidenta del 
parlament i acadèmica, Núria de Gis-
pert Català, el president del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, 
Angel Gimeno Jubero, el degà de 
l’Il·lustre Col·legi de Notaris, Joan-
Carles Ollé Favaró, el director General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, San-
tiago Ballester Muñoz i el president 
del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, Miquel Sàmper Rodriguez. 
Van assistir també la vicedegana de 
l’ICAB  Rosa Ma. Barberà Ramos i 
l’exdegana, Sílvia Giménez-Salinas.

L’acte es va iniciar amb la lectura, 
per part del secretari en funcions de 
l’Acadèmia, Lluís Jou i Mirabent, de 
la Memòria anual estatutària. A con-
tinuació fou llegida una comunicació 
escrita pel Mullerat per a aquest ac-
te, amb el títol “Brevíssima història 
de l’Arbitratge amb un afegitó del 
seu pas per Poblet” per part del seu 
fill Bernat Mullerat i Prat. Posterior-
ment, l’acadèmic Sancho Gargallo va 
pronunciar el discurs inaugural so-
bre “Control judicial de oficio de las 

Eugeni Gay Montalvo ha es-
tat nomenat director de la 

Revista Jurídica de Catalunya, 
per decisió de les seves entitats 
editores, l’Il·lustre Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona i l’Acadè-
mia de Jurisprudència i Legisla-
ció de Catalunya. Entre els seus 
nombrosos mèrits, cabria des-
tacar que va ser el de degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na (1989-1997), és acadèmic de 
número de l’Acadèmia de Juris-
prudència i Legislació de Cata-
lunya, i exmagistrat del Tribunal 
Constitucional (2001-2012), del 

Eugeni Gay, nomenat director  
de la Revista Jurídica de Catalunya

que va ser el seu vicepresident 
(2011-2012).
 
El nou director substitueix Encarna 
Roca Trias, que va renunciar a la 
direcció de la Revista amb motiu 
del seu nomenament com a magis-
trada del Tribunal Constitucional. 
Roca va desenvolupar durant divuit 
anys una extraordinària tasca, que 
ha contribuït decisivament a en-
grandir el prestigi d’aquesta cente-
nària publicació, com demostra el 
fet que el 2002 la Revista fos guar-
donada amb la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya.

clàusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores”.

Finalment el president, Guàrdia va 
pronunciar el discurs de cloenda i 
va llegir la necrològica estatutària de 
Mullerat.

La presidenta del Parlament va  
cloure l’acte amb unes emotives 
paraules de record de Mullerat i va 
declarar formalment inaugurat el 
curs acadèmic 2013-2014.
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Reforma educativa, economia i dret
AL MARGE D’ALTRES INTERPRETACIONS, L’AUTOR VOL POSAR DE MANIFEST QUE EL TEXT DEL PROJECTE 
DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) INCLOU, ENTRE 
D’ALTRES MATÈRIES, ALGUNES DE DIMENSIÓ ECONÒMICA EN ELS ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS 
MENTRE QUE EL DRET NO HI ÉS ENLLOC. TAMBÉ DETALLA LES CONSEQÜÈNCIES D’AQUESTA ABSÈNCIA.

É 
s a punt de ser apro-
vada ,  s i  no  s’ ha 
aprovat ja quan es 
publiqui aquest nú-
mero del Món Jurí-
dic, la Llei orgànica 

per a la millora de la qualitat edu-
cativa (LOMCE), que modifica un 
centenar d’articles de la legislació 
educativa orgànica estatal, sobre-
tot de la Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació (LOE),  però 
també de la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, del dret a l’educació 
(LODE), encara vigent. La LOMCE 
és una llei orgànica perquè bona 
part dels seus preceptes desple-
guen drets fonamentals i lliber-
tats públiques educatives bàsica-

ment continguts a l’article 27 de 
la Constitució, un dels articles que 
més equilibris va requerir a l’hora 
de cercar el consens dels seus re-
dactors. D’aquí que qualsevol des-
plegament sigui mirat amb lupa i 
aconselli extremar esforços per 
aconseguir els màxims suports. 
No ha estat aquest el cas de la 
LOMCE que ha nascut  amb un alt 
grau de rebuig de la societat i de la 
comunitat educativa i sense haver 
aplegat al seu voltant prou grups 
parlamentaris que aplanin el camí 
de la seva aplicació i pervivència. 
Ans el contrari, tots els grups, ex-
cepte el grup popular i el de UPyD, 
s’han compromès formalment per 
escrit a derogar la Llei tant bon 
punt disposin de la majoria par-
lamentàr ia per a poder-ho fer. 
L’oposició és especialment intensa 
i extensa a Catalunya en la mesura 
que la LOMCE procedeix també a 
una intensa i extensa centralitza-
ció de competències educatives en 
l’Estat, afebleix el lloc de la llen-
gua catalana en el sistema i posa 
en qüestió un model d’immersió 
lingüística que gaudeix avui d’un 
ample suport polític i social. En 
tot cas la nova Llei és a punt de 
ser aprovada, o ja ho està, i, si els 
ritmes de la política no disposen 
altra cosa, serà implantada en els 
propers dos cursos  2014-2015 i 
2015-2016, un període inusitada-
ment curt quan es tracta de lleis 
educatives d’aquesta volada.

No es pretén aquí resumir o ana-
litzar tota la LOMCE i, menys en-
cara, intervenir en el debat sobre 
els seus aspectes més controver-
tits, sinó només parar un moment 
d’atenció en allò que estudien els 
nostres joves a l’ensenyament se-

Ramon Plandiura Vilacís 
Col·legiat núm. 8.981
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cundari obligatori i al batxillerat, 
particularment quin lloc ocupen en 
el currículum l’economia i el dret. 
 
No s’ha de ser un linx per adonar-
se que l’economia ocupa un es-
pai cada vegada més visible i de-
terminant en la vida política i en 
les lleis que li donen cobertura. 
D’aquest fenomen també se’n fa 
ressò el sistema educatiu no uni-
versitari, que ha anat incorporant 
en els darrers anys l’economia en 
els currículums. L’actual ordena-
ció dels ensenyaments de batxille-
rat ofereix als nostres estudiants 
les assignatures d ’economia i 
l’economia d’empresa en la moda-
litat d’Humanitats i Ciències So-
cials. En el curs passat, a Catalun-
ya, un projecte conjunt dels Depar-
tament d’Economia i Coneixement 
i d’Ensenyament, en aquest cas de 
la mà de les mateixes entitats fi-
nanceres, va posar en marxa una 
experiència pilot sobre educació 
financera. La LOMCE, en aquest 
aspecte, no canvia el signe de les 
coses sinó que només l’accentua. 
La LOMCE reforça la presència 
de l’economia en els currículums, 
l ’estén a l ’educació secundària 
obligatòria i ho fa en el marc d’una 
ordenació curricular on la iniciació 
a l’activitat emprenedora i empre-
sarial pren forma d’assignatura 
i on l l’emprenedoria esdevé un 
dels continguts centrals que han 
d’impregnar totes les matèries, 
començant ja des de l’educació 
pr imàr ia .  E ls legis ladors sem-
blen atribuir part dels dèficits de 
l’escola i del país a que els nostres 
alumnes no estan prou ben for-
mats en economia i empresa i, per 
això, aquestes matèries, en format 
d’assignatures o en altres formats, 
ocupin cada vegada més espai en 
l’ordenació dels ensenyaments.

No és fàcil decidir quines matèries 
s’han d’impartir en el sistema edu-
catiu, ni en quin moment convé 
introduir-les ni quina amplada han 
de tenir. Es diu que ja disposem 
d’uns ensenyaments massa carre-
gats i que si es fes cas dels argu-
ments, normalment raonables, que 
es donen en defensa de la presèn-

cia d’unes i altres disciplines en els  
currículums, aquests serien ines-
gotables i el sistema impossible. 
Cal triar i les assignatures de di-
mensió econòmica se’n surten bé 
de la tria. No així el dret. Potser el 
que sobti del nostre ordenament 
educatiu sigui aquest desequilibri 
que es dona en els ensenyaments 
no universitaris entre  les matèries 
d’economia i empresa, amb espais 
engrandits a la LOMCE, i  la ma-
tèria de dret, sense visibilitat en 
el currículum, inexistent també 
entre l’oferta de les assignatures 
opcionals, només a expenses de 
l’aixopluc marginal que li puguin 
oferir altres matèries de contingut 
social o la transversalitat d’una 
educació cívica i constitucional 
que en la LOMCE ha caigut com 
assignatura. 

Convindria preguntar-nos si és 
prou compatible aquesta sobrecà-
rrega de formació econòmica i em-
presarial en uns ensenyaments de 
la naturalesa de l’educació bàsica i 
batxillerat, o cap on va l’economia 
si es deslliga del dret i dels drets. 
Convindria preguntar-nos si un Es-
tat de dret pot postergar d’aquesta 

manera la seva pròpia essència, 
el dret, del seu sistema educatiu. 
Perquè introduir el dret en els en-
senyaments no universitaris, més 
enllà d’oferir eines i orientacions 
bàsiques que ajudin a moure’s en 
aquesta teranyina legal a les que 
s’ha d’enfrontar el ciutadà d’avui, 
té també una forta càrrega peda-
gògica i moral. El dret proporcio-
na als alumnes les dosis mínimes 
de respecte i equilibri que han 
d’acompanyar les relacions huma-
nes, permet fer present a les es-
coles els valors de justícia, fa més 
recognoscible la cara d’una socie-
tat civilitzada. 

Dir això ara, quan la LOMCE està 
tancada, segurament sigui dir les 
coses a deshora, i proposar una 
nova matèria, quan hom coinci-
deix en que el que sobren són ma-
tèries, no sembla tampoc la més 
oportuna de les propostes.  Però, 
en tot cas, el que no sembla fora 
de lloc és reflexionar sobre educa-
ció i dret, analitzar la bondat i els 
dubtes de la seva introducció en 
l’ensenyament no universitari i co-
mençar a pensar en els continguts 
i en el format que hauria de tenir 
el dret per acostar-lo als alumnes 
d’educació bàsica i batxillerat.

Tot això en el ben entès que les 
oportunitats no s’esgoten amb la 
LOMCE. Els escenaris avui són 
molt oberts. Ho és el d’una nova 
legislació educativa orgànica esta-
tal, si hi ha canvi de les majories 
en el Parlament de l’Estat, i ho és 
l’eventualitat d’un poder de decisió 
més gran des de Catalunya sobre 
el model educatiu i sobre allò que 
s’ensenya als alumnes, si hi ha 
canvis polítics de més abast. Però 
tampoc no es tracta de deixar les 
coses a expenses de futurs més o 
menys propers i més o menys in-
certs. També es pot fer camí. La 
Generalitat de Catalunya, encara 
que amb competències febles en 
matèria curricular, n’ha sabut es-
tirar el fil i s’ha sabut moure per 
trobar, ampliar o complementar 
espais en funció de prioritats i 
disponibilitats. Perquè no, doncs,  
espais pel dret?

Convindria preguntar-
nos si un Estat de dret 
pot postergar d’aquesta 
manera la seva pròpia 
essència, el dret, del seu 
sistema educatiu. El dret 
proporciona als alumnes 
les dosis mínimes de 
respecte i equilibri que 
han d’acompanyar les 
relacions humanes, 
permet fer present a 
les escoles els valors 
de justícia, fa més 
recognoscible la cara 
d’una societat civilitzada 
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Espanyols sense papers el 2013: 
indefensió gravíssima!

la interdicció de l’arbitrarietat dels 
poders públics.

Aquest recordatori, que és obvi en 
“un Estat social i democràtic de 
Dret“ (art 1 CE), que coneixem bé 
els advocats, és el que ens fa molt  
difícil d’entendre que un conflicte 
de competències entre el Ministeri 
de Justícia, els Notaris, i sobretot 
els Registres civils a Espanya, deixi 
sense papers aquells nous espa-
nyols que acaben d’adquirir legal-
ment la nacionalitat per residència, 
i que, òbviament, ja no són estran-
gers, però que no ho poden demos-
trar ni a Espanya, ni a l’estranger, 
ni als seus països d’origen.

¿És això possible o és una exagera-
ció sensacionalista de l’autor i d’al-
tres “estrangeristes  defensors de 

E
n aquests darrers 
mesos  que  es  fa 
tant esment a l’Es-
panya de la Consti-
tució de 1978 (CE), 
de la seva immobi-

litat i de la seva restrictiva inter-
pretació i  necessària aplicació, 
caldria recordar a l’Administració 
Pública -a tots ells, inclòs el mi-
nistre, Ministeri de Justícia i el Po-
der Judicial- l’article 1 i sobretot 
el 9  de la CE en el qual obliga als 
poders públics “a promoure les 
condicions per tal que la llibertat 
i la igualtat de l’individu... siguin 
realment efectives; remoure els 
obstacles que n’impedeixin o en 
dificultin la plenitud”; a la vegada 
la Constitució garanteix en el ma-
teix article  9 apartat 3, el principi 
de legalitat, la seguretat jurídica i 

Eduard Sagarra Trias
Col·legiat núm. 8.558

EN UN ESCRIT PUBLICAT AL REGISTRE CIVIL DE BARCELONA ES FA CONSTAR QUE AL NO 
SER PREVISIBLE DONAR INICI A LA PRÀCTICA DE LES INSCRIPCIONS DE NACIONALITAT 
AMB JURAMENT DAVANT DE NOTARI FINS A FINALS DEL MES D’OCTUBRE, ES PREGA 
PACIÈNCIA ALS AFECTATS. L’AUTOR DE L’ARTICLE DENUNCIA LA SITUACIÓ EN QUÈ 
ES TROBEN AQUESTS NOUS ESPANYOLS QUE HAN ADQUIRIT LA NACIONALITAT PER 
RESIDÈNCIA AMB LA JURA PRECEPTIVA DAVANT NOTARI.
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causes difícils”? La resposta ens la 
dóna de forma contundent, el propi 
Registre civil de Barcelona (no és 
l’únic d’Espanya que ho practica!) 
que va penjar a l’inici del mes de 
setembre 2013 el següent escrit 
(no sabem si és un acte judicial, 
nota, ofici, resolució, providència 
o comunicació oficial que es pugui 
recórrer  i davant de qui?) que aca-
ba dient:

“3) EN BASE A TODO LO EXPU-
ESTO, NO ES PREVISIBLE QUE SE 
PUEDA DAR INICIO A LA PRÁC-
TICA DE LAS INSCRIPCIONES DE 
NACIONALIDAD CON JURAMENTO 
ANTE NOTARIO, HASTA FINALES 
DEL MES DE OCTUBRE, POR LO 
QUE ROGAMOS TENGAN PACIEN-
CIA Y ESTÉN PENDIENTES DE LA 
RECEPCIÓN EN SUS DOMICILIOS 
DE CUALQUIER COMUNICACIÓN 
DE ESTE REGISTRO CIVIL, TANTO 
VIA POSTAL COMO TELEMÁTICA” 
(el subratllat  i majúscules són lite-
rals, i suposem que fa referència al 
mes d’octubre de  2013!)

A aquests ja espanyols que tenen 
concedida la nacionalitat per re-
sidència, pel fet d’haver complert 
tots els tràmits previstos en el Codi 
Civil i en la Llei Reglament  del  Re-
gistre Civil, i que  s’havien  cregut 
al ministre de Justícia i el “Pla  in-
tensiu  de nacionalitat” previst per 
desbloquejar centenars de milers 
d‘expedients de nacionalitat en els 
Registres Civils, s’han quedat inde-
fensos i sense poder dirigir-se ni 
recórrer a cap jutge ni autoritat.

Aquest Pla facultava els notaris 
a poder intervenir en la Jura pre-
ceptiva  prèvia per portar a terme 
la inscripció en el Registre, de la 
qual fins llavors l’únic competent 
era el jutge encarregat del Registre 
Civil. El col·lectiu  d’afectats pot 
oscil·lar entre 300.000 i 500.000  
persones que són els beneficiaris 
dels  expedients agilitzats per la 
intervenció dels Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de béns 
mobles segons “el Acuerdo de En-
comienda” del Ministre de Justícia 
el 25 de juny 2012 i del “Acuerdo  
de Encomienda” semblant amb els  

una qüestió de competència, o bé, 
per manca de funcionaris, per pre-
carietat pressupostària o per algu-
na desconeguda raó competencial, 
es pugui demanar a l’administrat in-
defens que es quedi a casa, s’ama-
gui, no surti al carrer ja que pot 
ésser detingut. I quina és la solució 
a aquesta indefensió judicial? Dir-li 
a l’interessat que “tingui paciència” 
i que, malgrat ésser espanyol, no 
pugui anar a cap oficina pública, 
a la policia,  frontera, escola dels 
seus fills o simplement tingui lli-
bertat deambulatòria  ja que és un 
“espanyol sense papers”. Hem de 
denunciar que molts d’ells ja no 
han renovat el permís de residèn-
cia com a estrangers (no ho són) i 
han renunciat -obligatòriament- a la 
seva nacionalitat anterior i no po-
den fer servir l’anterior passaport, 
ja que això si que seria una irre-
gularitat que pot ésser penada. He 
buscat al Diccionari Jurídic Català 
(Enciclopèdia catalana maig 1986) 
i el terme “paciència“ no figura com 
a jurídic. En la Bíblia sí que recor-
do la paciència de Job, però suposo 
que no és la que déu fer referència 
l’ofici del Registre Civil!

Els nacionals com els estrangers 
tenen dret a una Administració 
ef icient , ef icaç i que resolgui 
amb celeritat els seus problemes, 
sobre tot quan la pròpia llei es-
tableix quins són el camins que 
s’han de seguir i  quan  així s’han 
acomplert per l’administrat, titular 
del dret que passa d’ésser “expec-
tant” a un dret absolut la limitació 
injustificada del qual pot generar 
responsabilitat, àdhuc patrimonial, 
de les Administracions Públiques. 

La Constitució també reconeix a 
l’art 10.1 que la dignitat de la perso-
na és un dels fonaments de l’ordre 
polític i de la pau social. Cal rellegir 
els primers articles de la  Constitu-
ció de tant en tant.

Amb tota sinceritat la nota del Re-
gistre és una perla de la disfunció 
administrativa model 2013 i hauria 
de figurar en el llibre “Celtiberia 
Show”  del escriptor  Lluis Caran-
dell, publicat als anys 60.

Notaris de 2 abril 2013. Als Regis-
tradors, per la seva diligència, el 
Ministeri de Justícia els acaba  de 
concedir  el Premio Calidad 2013 
entregat pel Fiscal General.

Sembla que els Jutges encarregats 
del Registre Civil no estan d’acord 
amb la participació dels Notaris en 
aquest procés ni amb el “Acuerdo 
de Encomienda”  del Ministre i van 
presentar una qüestió de compe-
tència a la DGRN , que encara no 
s’ha resolt a hores d’ara.

És objectivament greu, gruixut, in-
explicable i poc seriós, en un Estat 
de Dret, que per culpa, bé sigui per 

Els espanyols que 
tenen concedida 
la nacionalitat per 
residència, pel fet 
d’haver complert tots 
els tràmits previstos en 
el Codi Civil i en la Llei 
Reglament del  Registre 
Civil, s’han quedat 
indefensos
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Coneixement efectiu dels prestadors de 
serveis de la societat de la informació

D
urant els darrers anys, 
tant els tribunals es-
panyols com comuni-
taris han efectuat, de 
forma progressiva, una 
interpretació extensiva 

de la institució del  “coneixement efec-
tiu”, el que ha provocat un augment 
gradual de la responsabilitat dels pres-
tadors de serveis de la societat de la 
informació. En aquest context, el 26 de 
febrer el Tribunal Suprem va dictar la 
seva sentència núm. 128/2013 (la “Sen-
tència”), mitjançant la qual es delimita 
de nou aquest concepte jurídic amb 
resultats –almenys en part- discutibles.

Les principals resolucions que, fins 
ara, havien definit el coneixement 
efectiu eren les sentències del Tribunal 
Suprem de 9 de desembre de 2009 
(cas “putasgae.org”, recurs 914/2006) 
i de 10 de febrer de 2011 (cas “alas-
barricadas.org”, recurs 1953/2008), a 
les quals s’afirma que sempre que de 

les circumstàncies concretes del cas i 
de la informació de la que disposi el 
proveïdor de serveis es pugui conside-
rar que una determinada conducta és 
il·lícita, al ser aquesta circumstància 
patent i evident, hi haurà un coneixe-
ment efectiu. En un sentit similar, el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
va afirmar, a la sentència de 12 de ju-
liol de 2011 (cas C-324/09) que existirà 
quan hi hagi “fets o circumstàncies a 
partir de les quals un operador econò-
mic diligent hagués hagut de deduir el 
caràcter il·lícit i actuar de conformitat”.  

En aquest context, el Tribunal Suprem 
sembla adoptar a la Sentència unes 
conclusions divergents amb els ante-
cedents jurisprudencials. En concret, 
els fets en els que es basa la Sentència 
són, en resum, els següents: a la sec-
ció de comentaris d’un article del diari 
electrònic “El Economista”, els lectors 
varen incloure comentaris que atemp-
taven contra l’honor d’un conegut per-
sonatge públic. L’afectat, a través de la 
Sociedad General de Autories y Edito-
res (SGAE) i sense actuar a través de 
les vies de comunicació ordinàries del 
diari, va remetre un burofax a “El Eco-
nomista” en el que s’identificaven uns 
continguts il·lícits i es sol·licitava la seva 

EL TRIBUNAL SUPREM REALITZA UNA APROXIMACIÓ A LA RESPONSABILITAT DELS PRESTADORS 
DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ QUE SEMBLA SEPARAR-SE DELS PRECEDENTS 
JURISPRUDENCIALS EXISTENTS EN AQUESTA MATÈRIA.

El Tribunal Suprem 
no només sembla 
atribuir l’existència del 
coneixement efectiu als 
comentaris atemptatoris 
existents a la pàgina 
web, sinó també i 
cumulativament, al fet 
que s’enviés el burofax

Daniel Urban Bolea
Col·legiat núm. 34.020
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retirada, la qual cosa no va fer el diari. 
En base a aquestes circumstàncies, el 
Tribunal Suprem afirma que el diari va 
infringir el seu deure de diligència per 
no retirar els comentaris que, segons 
es dedueix de la seva pròpia naturale-
sa i de la informació proporcionada a 
través del burofax, eren il·lícits. 

Com a primer comentari, sembla dub-
tós que únicament per enviar un buro-
fax es pugui generar un coneixement 
efectiu. D’una banda perquè la carta 
es va remetre de forma genèrica al 
diari i el seu emissor (SGAE) era una 
entitat diferent de l’afectat. Per tant, 
el destinatari no podia associar el bu-
rofax amb la noticia i comentaris con-
crets als que feia referència. D’una al-
tra banda, tenint en compte l’activitat 
desenvolupada per la demandada, 
semblaria més raonable pensar que el 
burofax estava vinculat amb la infrac-
ció de drets de propietat intel·lectual 
d’algun associat a la SGAE que no pas 
a la vulneració de l’honor d’una per-
sona. En qualsevol cas, no es va acre-

ditar que el burofax es rebutgés amb 
el fi de burlar els drets o interessos le-
gítims de l’afectat, circumstància que 
sí que hagués justificat l’existència del 
coneixement efectiu. 

En segon lloc, el Tribunal Suprem no 
només sembla atribuir l’existència del 
coneixement efectiu als comentaris 
atemptatoris existents a la pàgina 
web, sinó també i cumulativament, 
al fet que s’enviés el burofax. Si els 
comentaris eren clarament il·lícits, el 
deure de diligència no s’incompliria 
pel fet d’impedir la comunicació en-
tre l’afectat i el diari, sinó per haver 
mantingut els comentaris a la pàgina 
web, segons es desprèn de la juris-
prudència comunitària i espanyola. 
Per tant, seria indiferent si el burofax 
estava correctament dirigit al diari o si 
identificava tots els continguts il·lícits. 

Tanmateix, entenc que no es pot 
afirmar de forma clara que el Tribu-
nal Suprem estigui exigint un control 
previ dels continguts (obligació que és 

contrària a l’article 15 de la Directiva 
sobre comerç electrònic). De confor-
mitat amb la sentència de primera 
instància, que sembla molt més pon-
derada, es podria defensar que, per 
complir amb l’obligació de diligència, 
s’hagués fet un major seguiment dels 
comentaris per part del diari. En efec-
te, atès que, com assenyala la sentèn-
cia d’instància, el tema era “caliente”, 
qualsevol operador mínimament di-
ligent hauria pogut preveure la pro-
liferació de comentaris atemptatoris 
contra l’honor d’un personatge públic, 
especialment si ja compta amb ante-
cedents en aquest sentit.  

En conclusió, la Sentència sembla 
desvincular-se dels seus precedents 
jurisprudencials, desvirtuant-se l’abast 
del concepte coneixement efectiu sen-
se una clara justificació, tot aplicant 
les normes jurídiques des d’una inco-
rrecta interpretació dels fets. Haurem 
d’esperar per veure com evoluciona 
la jurisprudència per determinar si la 
Sentència és o no un cas aïllat. 

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

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

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

El present i futur de les cookies 
A L’ABRIL DE 2013, L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, CONJUNTAMENT AMB 
LES ASSOCIACIONS ADIGITAL, AUTOCONTROL I LA IAB, VAN PRESENTAR UNA GUIA SOBRE 
L’ÚS DE LES COOKIES. L’AUTOR ENS RELATA L’ÍTER FINS A LA PUBLICACIÓ D’AQUESTA GUIA I 
QUINS SÓN ELS SEUS EFECTES.

dels usuaris per a la instal·lació 
de cookies en els seus terminals, 
quan accedeixen o naveguen per 
una pàgina web. Sorprenentment, 
si féssim una interpretació literal 
i  objectiva d’aquesta exigència, 
ens trobaríem davant l’obligació 
de  b loque ja r  la  navegac ió  de 
l ’  usuar i  f ins  que acceptés  la 
instal·lació de les cookies, des-
virtuant en conseqüència aquesta 
immediatesa totalment impres-
cindible per a l’èxit dels negocis 
on-line.

La veritat és que la referida regula-
ció va despertar una gran preocu-
pació i inquietud entre les compan-
yies europees afectades, precisa-
ment per les traves a la navegació 
que el compliment d’aquesta obli-
gació podria generar, i per tant, 
un possible desavantatge compe-
titiu que patirien respecte als seus 
competidors estrangers.

E
l 2 d’abril de 2012 
va entrar en vigor 
la  modi f icació de 
l’ar ticle 22.2 de la 
Llei 34/2002, de 11 
de juliol, de Serveis 

de la Societat de la Informació i 
del Comerç Electrònic, relativa a 
l’ús de cookies, per tal d’adequar-
lo a les disposicions de la Directiva 
2009/136/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell de 25 de novem-
bre de 2009.

És d’interès recordar que aquest 
terme anglosaxó (cookies) es refe-
reix, en l’àmbit tecnològic, a qual-
sevol tipus d’arxiu o dispositiu que 
es descarrega a l’equip d’un usuari 
amb la finalitat d’emmagatzemar 
informació.

La principal novetat que va in-
troduir aquesta regulació és la 
d’obtenir el consentiment previ 

Ricard Boned 
Col·legiat núm. 32.916
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Davant el desconcert general, al 
juny de 2012, les autoritats euro-
pees de protecció de dades (Grup 
de Treball de l’Article 29), van ela-
borar el Dictamen 4/2012, indicant 
en línies generals que quedarien 
exemptes del requisit de demanar 
el consentiment, entre altres, les 
cookies que s’utilitzin amb l’única 
finalitat d’efectuar la transmissió 
d’una comunicació a través d’una 
xarxa de comunicacions electròni-
ques, així com les conegudes com 
“ cookies d’identificació de sessió” 
(per a la identificació de l’usuari), 
i les cookies de “personalització 
de la interfície d’un usuari” (per 
exemple les cookies utilitzades per 
detectar la preferència d’idioma). 
Sense perjudici de l’anterior, les 
pàgines web sempre haurien de 
proporcionar en la seva polí t i-
ca de privacitat, informació cla-
ra sobre les cookies utilitzades, 
així  com sobre els mitjans per 
deshabilitar-les.

Per la seva banda, a l’abril de 2013 
l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades juntament amb les asso-
ciacions Adigital, Autocontrol i la 
IAB, van presentar una Guia sobre 
l’ús de les cookies (consultable a la 
web dels organismes participants), 
que va presentar diverses opcions 

per complir amb les obligacions 
imposades per l’esmentada modi-
ficació de l’article 22 (recomanem 
encaridament la lectura d’aquesta 
Guia atès que en l’actualitat s’està 
estenent la falsa creença que la 
problemàtica de les cookies es so-
luciona amb la simple utilització de 
pop-ups informatius).

Tanmateix, la pròpia Guia adver-
teix que no és vinculant i ,  per 
tant, l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de Dades i l’Audiència Na-
cional podrien aplicar un criteri 
diferent si es fonamentés una in-
terpretació que mereixés preval-
dre sobre la de la Guia. Ara bé, 
en aquests supòsits especials, les 
Companyies afectades podrien 
esgr imir en la seva defensa el 
principi de confiança legítima, ja 
que haurien actuat amb diligència 
al respectar les recomanacions 
d’una Guia avalada per la mateixa 
Agència. Això podria suposar que  
f ina lment  no  es  sanc ionés ,  o  
que almenys s’imposés la sanció 
mínima possible.

Per tant,  en el  cas de cookies 
exemptes d’obtenir el consenti-
ment dels usuaris (esmentades 
anter iorment),  n’h i  haurà prou 
amb informar sobre la seva utilit-
zació, així com sobre els mitjans 
habilitats per a la seva desacti-
vació. Amb l’objectiu de garantir 
que aquesta informació sigui ade-
quada, s’ha de fer de manera que 
l’accés a la mateixa sigui senzill i 
es trobi en un lloc clarament visi-
ble (Exemple, “Política de cookies 
“, utilització d’una icona visible, 
descriptiva o intuïtiva).

D’altra banda, per a la instal·lació 
i utilització de les cookies no ex-
ceptuades (entre d’altres, aquelles 
que permeten identificar els hà-
bits i el comportament de l’usuari 
durant la navegació), s’entendrà 
prestat el consentiment quan a la 
pàgina web s’informi de forma vi-
sible i prèviament a la instal·lació 
de les cookies, sobre la possi-
bilitat de la seva instal·lació. En 
el propi avís s’haurà d’incloure 
un l ink (Exemple,  “Pol í t ica de 

cookies”) on es detall i  exhaus-
tivament el tipus de cookies, la  
finalitat i els mitjans per deshabi-
litar-les, advertint a l’usuari que 
en navegar per la pàgina web,  
estarà consentint la instal·lació  
de les mateixes.

Un cop descrit el marc regula-
dor d’aquestes aplicacions i de 
la interpretació que, amb més o 
menys for tuna, han realitzat al 
respecte tant òrgans nacionals 
com europeus, cal destacar que 
de moment no hi ha un cr iter i 
prou garantista que permeti as-
segurar la inexistència de riscos 
en la utilització de cookies, excep-
te en el cas que les Companyies 
estiguin disposades a aplicar de 
forma literal les obligacions des-
crites en la referida normativa, 
assumint en aquest cas els per-
judicis inevitablement provocats 
als usuaris, així com a la competi-
tivitat de les pròpies companyies.

Finalment, s’ha de ressaltar que 
encara que a alguns els podria 
semblar que la situació actual no 
permet augurar un futur pròxim 
massa esperançador, cal dir que 
de moment la correcta regula-
ció de les cookies per par t de 
les companyies no està sent una 
pràctica especialment perseguida 
i controlada, segurament per tro-
bar-nos en un escenari d’aparent 
descontrol  interpretat iu ,  en e l 
qual ni tan sols els organismes 
oficials han volgut posicionar-se 
de manera contundent. 

Per tant ,  mentre es respect in 
amb diligència les recomanacions 
a què ens hem referit, hem de fu-
gir de tot alarmisme i limitar-nos 
a esperar un criteri comú i ferma 
que ens confereixi major seguretat 
(l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades recentment ha iniciat un 
procediment sancionador contra 
una empresa per considerar que 
no complia amb les obligacions re-
latives a la utilització de cookies, 
pel que quan es pronunciï tindrem 
una valuosa informació sobre el 
camí a seguir en la regularització 
de les pàgines web).

 
A l’abril de 2013, 
l’Agència Espanyola  
de Protecció de Dades, 
juntament amb les 
associacions Adigital, 
Autocontrol i la IAB,  
van presentar una  
Guia sobre l’ús de les 
cookies (consultable al 
web dels organismes 
participants, entre 
altres, la de l’Agència 
Espanyola de Protecció 
de Dades www.agpd.es)
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...JORDI MEDALLO MUÑIZ

“Cada any fem unes 3.500 autòpsies, 
un 55% són de morts naturals”

metge. En aquests casos en les seus judicials 
fem el reconeixement al detingut que esperen 
a ser interrogats pel jutge.

També assumim funcions relacionades amb el 
laboratori medicoforense (analítiques principal-
ment de  toxicologia, en la detecció de drogues, 
alcohol i psicofàrmacs).

També fem recerca. Ens proporciona informa-
ció per publicar en revistes mèdiques especia-
litzades, tant en medicina legal o altres especia-
litats,  nacionals i internacionals que ens dóna 
a conèixer i ha valorar el nivell de l’Institut i del 
Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya de qui depenem.   
   
Quants metges forenses en forma 
part i en quin marc territorial actuen?
L’Institut el formen uns 200 metges forenses 

uines tasques i funcions 
desenvolupen els met-
ges forenses? La funció és 
l’auxili de magistrats, jutges, 
fiscals i oficines del registre 
civil en la pràctica de proves 
pericials mèdiques. Fem re-
coneixements dels detinguts 

i també duem a terme investigacions de les 
morts judicials, és a dir, les morts violentes, i 
de les morts sospitoses de criminalitat, que són 
principalment les morts sobtades i les morts on 
no hi ha un certificat de defunció (perquè no 
l’ha firmat el metge de capçalera, o perquè ha 
arribat cadàver a l’hospital i no en tenen cons-
tància que ha passat). 

Actuem com a metges assistencials en el mo-
ment en què el detingut passa a disposició judi-
cial i reclama el dret que té a ser assistit per un 

Q

Món Jurídic ha entrevistat al director de l’Institut 
de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), Jordi 
Medallo, per tal de conèixer la tasca que realitzen 
i com funciona el protocol per identificar víctimes 
quan es produeixen accidents o successos.  



que donem servei a tot Catalunya i està dividit 
en divisions: Lleida, Girona, Barcelona comar-
ques, Barcelona ciutat i L’Hospitalet, Tarragona, 
i Terres de l’Ebre. 

Si parlem de xifres. Quantes autòpsies 
fan a l’any? I valoracions del dany corporal?
D’autòpsies a Catalunya en fem unes 3.500 a 
l’any, un 50 o 55% són morts naturals (morts 
no certificades) i dins aquestes el més freqüent 
són les morts sobtades, la mort cardíaca és la 
més freqüent. En canvi d’informes de vius en 
fem uns 95.000 a l’any; aquests són principal-
ment relacionats amb la valoració del dany cor-
poral (lesionats derivats d’accidents de trànsit, 
agressions, incloent-hi les de violència vers la 
dona, accidents laborals i/o malalties profes-
sionals; valoracions de suposades males pràc-
tiques mèdiques); agressions sexuals i estudis 
psiquiàtrics (tant en la jurisdicció penal, civil 
o social). Per exemple, la part de psiquiatria 
civil inclou les incapacitats i els internaments 
involuntaris. 

Quan hi ha un succés, a partir 
de quin moment s’inicia la tasca 
d’un metge de l’Institut Forense? 
Els forenses de l’Institut actuem per ordre de 
l’autoritat judicial o els fiscals. Quan arribem al 
lloc del succés valorem la magnitud dels fets i 
s’activa el protocol d’estudi medicoforense i po-
licial del 2009 (Real Decreto 32/2009, de 16 de 
enero, por el que se aprueba el Protocolo na-
cional de actuación Médico-forense y de Policía 
Científica en sucesos con víctimas múltiples).  

Quines fases estableix aquest protocol? 
El protocol estableix tres fases d’actuació prin-
cipal: La preliminar d’actuació al tractament 
de cadàvers i restes humanes (es comprova la 
notícia del fet i es comunica al jutge; opera-
cions preliminars com la protecció de la zona i 
l’arribada al lloc del Jutge i el forense); la fase 
de tractament de cadàvers i restes humanes 
(tant a l’aixecament, com a l’àrea de dipòsit de 
cadàvers o centre de patologia forense); i la fa-
se d’obtenció de dades “ante mortem” a l’àrea 
d’assistència als familiars.

Tota l’actuació prevista al protocol va dirigida, 
primer de tot a identificar les víctimes. Això vol 
dir comparar. També en el diagnòstic de la mort 
i les seves causes i mecanismes, la data de la 
mort i en la relació del mort amb els fets (pi-
lots, terroristes, etc).
 
En primer lloc, voldria dir que la identificació 
de les víctimes per reconeixement dels fami-
liars té un risc d’errors apreciable. A Espanya 

la identificació és relativament fàcil perquè tots 
els ciutadans tenim un DNI, i per tant la policia 
té un banc d’empremtes dactilars. A través de 
les empremtes pots tenir gairebé assegurada 
la identificació. Però, es busca un segon ele-
ment identificatiu a través de l’entrevista amb 
els familiars. Es tracta d’aconseguir la màxima 
informació sobre dades “ante mortem”, és a dir, 
tatuatges, pírcings, radiologia, odontologia.  Es 
demana a les famílies aquesta informació per 
tal de poder identificar correctament. 

L’ADN sempre és la darrera opció. Ho fem quan 
el cadàver està en un estat molt avançat de 
putrefacció, o molt malmès o per impossibilitat 
d’obtenir dades de primer ordre (empremtes 
digitals o odontològiques).

Un cop identificats, s’informa al jutge i, normal-
ment el jutjat informa a les famílies. També es 
fa el reconeixent d’objectes personals. Fem una 
relació dels objectes i s’intenta identificar a qui 
pertany i es tornen a la família quan el jutge ho 
autoritza.  

Si es tracta d’estrangers, amb les proves dacti-
lars hi pots comptar poc.
 
Què passa si la cadena de custòdia de la 
prova principal es trenca en algun moment?
La cadena de custòdia és importantíssima. Una 
cadena de custòdia mal constituïda podria su-
posar que el jutge declarés que no és vàlida ju-
rídicament. Preservar la cadena de custòdia ens 
obliga als professionals a ser molt curosos amb 
totes les mostres destinades a fer proves. El la-
boratori quan rep aquest material, ha de veure 
que tots els precintes que s’han posat no han 
estat forçats ni manipulats. També fan un infor-
me on descriuen els materials que hi ha dins els 
recipients. I s’ha de fer alguna contraprova s’ha 
d’especificar on es guarda i qui ho custòdia. 

JORDI MEDALLO MUÑIZ, Nascut a Terrassa (1956). 
Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, especialista en medicina del 
treball i en medicina legal i forense. Vinculat a la direcció 
de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya des de la seva 
creació, l’any 2002, primer com a subdirector i des del 
2006 com a director. 

“A Espanya la identificació és relativament 
fàcil perquè tots els ciutadans tenim 
un DNI, i per tant la policia té un banc 
d’empremtes dactilars”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT X PUNT

L
a renúncia a conti-
nuar assumint la de-
fensa dels interessos 
d’un client (persona 
física o jurídica) en 
un assumpte judi-

cial, com a dret del professional 
recollit a l’article 21è.3 de la Nor-
mativa de l’Advocacia Catalana, i 
sempre amb l’excepció de les de-
signes efectuades servei de De-
fensa d’Ofici, on la renuncia està 
sotmesa a requisits reglamentaris 
previs d’acceptació pel servei,  pot 
plantejar qüestions en atenció a 
cada cas per tal de determinar de 
quina forma i en quines condicions 
d’efectivitat s’ha de comunicar 

aquesta renúncia a l’òrgan judicial 
en què s’estigui duent a terme la 
defensa [article 21è.3. c)].

És evident que la forma de la co-
municació haurà de realitzar-se 
sempre per escrit signat pel Lle-
trat renunciant, dirigit a l’òrgan 
judicial, en la qual es manifesta 
simplement el fet de renunciar, la 
data de comunicació de la renún-
cia al client, i la sol·licitud expres-
sa que l’òrgan proveeixi l’escrit 
(tingui per presentat l’escrit en 
forma) i tingui a l’advocat que el 
subscriu per renunciat (declara-
ció formal causant dels efectes 
de la renúncia). Tanmateix, com a 

Deontologia professional.
La renúncia a la defensa en els supòsits 
en què hi hagi actuacions judicials
QUINS SÓN ELS REQUISITS I ELS EFECTES DE LA RENÚNCIA A CONTINUAR ASSUMINT LA 
DEFENSA DELS INTERESSOS D’UN CLIENT EN UN ASSUMPTE JUDICIAL? TOT SEGUIT HO 
TROBAREU. EQUIP JURÍDIC. COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL.

La renúncia és una 
qüestió que afecta 
únicament a la relació 
advocat-client; no té 
caràcter jurisdiccional, 
malgrat crear efectes 
processals (suspensió 
d’actes judicials, retard 
en el procediment, etc.)
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recomanació en funció del tipus 
de procediment  (civil, penal, so-
cial etc.) i en funció de la nostra 
posició en el procediment (actor, 
demandat, defensa, acusació par-
ticular...), es pot sol·licitar:

a) que es requereixi al client, en 
el termini que l’òrgan judicial li 
atorgui, perquè designi nou advo-
cat, amb advertència que si no ho 
fa se li designarà d’ofici (proce-
diments i posicions on l’advocat 
es preceptiu per continuar amb el 
procés), o 

b) que es faci el mateix requeri-
ment de designa particular, però 
amb l ’adver tència dels efectes 
que la manca d’aquesta nova de-
signa, i postulació, li pararan al 
procés (rebel·lia, desistiment de 
l’acció [...]).

Excepcionalment la renúncia pot 
ser oral, si es produeix en el ma-
teix acte d’una vista o diligència 
judicial. En aquest cas, s’haurà 
de sol·licitar que consti expressa-
ment en l’acta, gravació, diligèn-
cia, etc.

Quant a l’efectivitat de la renún-
cia, en ordre a considerar-nos ple-
nament apartats de la defensa, i 
de la responsabilitat de les situa-
cions posteriors a aquesta efecti-
vitat, haurem de tenir en compte 
aquests principis:

Primer.- La renúncia és una qües-
tió que afecta únicament a la rela-
ció advocat-client; no té caràcter 
jurisdiccional, malgrat crear efec-
tes processals (suspensió d’actes 
judicials ,  retard en el  procedi-
ment, etc.).

Segon.- La renúncia en un proce-
diment només tindrà efectivitat 
quan l’òrgan judicial es manifesti 
expressament tenint-nos per re-
nunciats.  Si manca el pronuncia-
ment o si el pronunciament és ne-
gatiu (l’òrgan no admet la renún-
cia), haurem de tenir en compte 
que seguim amb la defensa (cal 
evitar situacions d’indefensió per 
al client), i  haurem d’activar el 

pronunciament (hi ha situacions 
en què e ls òrgans judicia ls es 
veuen seriosament afectats per la 
manca del professional a qui noti-
ficar, emplaçar i això pot motivar 
una situació passiva), o recórrer 
el pronunciament negatiu, a tra-
vés del recurs pertinent en funció 
de la forma del pronunciament 
judicial.

Tercer.- Els motius de recurs, en 
el supòsit que sigui necessari, es 
deriven de l’essència de la renún-
cia (acte que pertany a la relació 
advocat-client), i, “a sensu con-
trario”, del que disposa l’ar ticle 
553.4) de la Llei Orgànica del Po-
der Judicial (LOPJ), quan, dins del 
Títol V de la Llei (de les sancions 
que poden imposar-se als que in-
tervenen en els plets i les causes), 
preveu la correcció disciplinària 
dels advocats ( i  procuradors), 
per part del propi òrgan judicial, 
“quan renunciïn injustificadament 
a la defensa o representació que 
exerceixin en un procés, dins dels 
set dies anteriors a la celebració 
d’un judici o vista assenyalats”.

Aquesta redacció legal conté, en 
si mateixa, i com hem anticipat, 
“a sensu contrar io”,  dues pre-
misses def initòr ies: d ’una ban-
da, que la correcció disciplinària 
només podria imposar-se si  la 
renúncia es considera injusti f i-
cada, la qual cosa indica que en 
aquestes situacions (presentació 

dins dels set dies anteriors a la 
celebració d’un judici o vista as-
senyalats), la renúncia haurà de 
contenir un tercer requisit, con-
sistent en manifestar i lògicament 
acreditar documentalment (si fos 
possible) la causa de la mateixa; 
de l’altra, que la correcció disci-
plinària s’imposarà pel fet positiu 
de renunciar,  sense que aquesta 
norma hagi previst la possibili-
tat de la denegació per par t de 
l’òrgan judicial, en clara ratifica-
ció respecte al principi establert 
anteriorment de l’afectació de la 
renúncia únicament a la relació 
advocat-client.

Quart.- La renúncia de l’advocat, 
en funció del procediment, del 
moment processal, de la situació 
personal de les parts, etc. pot ser 
considerada, malgrat no tingui 
cabuda en la previsió de correc-
ció disciplinària de l’article 553.4 
de la LOPJ, per l’òrgan judicial, 
com un acte de presumpta mala 
fe processal, d’acord amb les pre-
visions de l’article 247 de la Llei 
d’Enjuiciament Civil (LEC). 

Aquest és l’únic supòsit del nos-
tre ordenament jurídic en què es 
pot parlar de refús fonamentat 
(abús de dret o frau de Llei o pro-
cessal) per part de l’òrgan judicial 
a una petició de part, però ente-
nem que hi ha seriosos dubtes 
que la comunicació de la renún-
cia contingui realment cap tipus 
de “petició” de fons a l’òrgan ju-
dicial, que obri la porta a aquest 
possible refús, atès que existeixen 
en l’ordenament jurídic les eines 
necessàries (nova designa forço-
sa per servei de defensa d’ofici, 
advertència dels perjudicis que en 
dret depararan a qui no tingui la 
postulació exigida) per evitar que 
l’acte de renúncia sigui un acte 
constitutiu ni d’abús de dret, ni 
de frau, Cal recordar que el pro-
pi ar ticle 247 LEC, al seu apar-
tat 5), remet el recurs contra les 
possibles sancions al Títol V de la 
LOPJ, abans esmentat, sens per-
judici dels recursos ordinaris si 
es produís el refús de la renúncia 
presentada. 

La renúncia en un 
procediment només 
produirà efectes quan 
l’òrgan judicial es 
manifesti expressament 
tenint-nos per renunciats
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT X PUNT

19 de setembre: Un moment de la conferència del 
Dr.  J.A. Gascón sobre  “Pintors de la Tauromaquia, 
Picasso, Van Gogh, Goya, Unceta,  Manet, etc.”  que 
va tenir lloc al Punt Senior del Col·legi, amb gran 
assistència de públic. 

10 d’octubre:  Conferència Sèniors sobre la  ‘Reforma 
de la LAU i la LEC en els processos arrendaticis (Llei 
4/13, de 4 de juny) amb Ramon Contijoch.

9 d’octubre: Inauguració del servei “Deganat Obert”.

18 d’octubre:  L’ICAB reinicia la campanya ‘Justícia 
i joves’ per apropar el món del dret als estudiants 
d’ESO. 

11 octubre:  Lliurament del primer xec de la 
convocatòria 2013 de la Comissió del 0’7% a les 5 
entitats. A la fotografia, el diputat Vidal Masramon 
amb Albert Company Bolós, Óscar Jorba Jorba, 
Maria Pilar Arregui, Josep Ignasi Plans Bolíbar, 
Sergio García Padilla i Marta Rico Iñigo.

10 d’octubre: Recepció del degà amb representants 
dels departamento d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.
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DRET 
CONSTITUCIONAL 
HERNÁNDEZ LÓPEZ,  
JOSÉ MIGUEL
El derecho a la protección de 
datos personales en la doctrina 
del Tribunal Constitucional.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[342.738(46):004.7Her]

LÓPEZ GUERRA, LUIS ... [ET AL.]
Derecho constitucional. 9ªed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 2 
vol. [342(46)(035)Der]  

DRET FISCAL
ALIAGA AGULLÓ, EVA (AUTS.)…
[ET AL.]; ALIAGA AGULLÓ,  
EVA (COORD.)
Ordenamiento tributario español: 
los impuestos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[336.22(46)(035)Ord]  

LAMOCA ARENILLAS, ÁLVARO
Manual de responsabilidad 
tributaria. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[336.225.621(46)Lam]

MARTÍN QUERALT, JUAN...[ET AL.] 
Curso de derecho financiero y 
tributario. 24ª ed. Madrid: Tecnos, 
2013. [336(46)(035)Cur]

MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL ÁNGEL; 
GARCÍA DE LA MORA, LEONARDO
Lecciones de derecho financiero 
y tributario. 10ª ed. Madrid: Iustel, 
2013. [336(46)(035)Mar]

PEÑA VELASCO, GASPAR DE 
LA; FALCÓN Y TELLA, RAMÓN; 
MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL 
ÁNGEL (COORDS.); ALMUDÍ CID, 
JOSÉ…[ET AL.]

PAREJO ALFONSO, LUCIANO 
(DIR.); ASÍS ROIG, AGUSTÍN ... 
[ET AL.]
Lecciones de derecho 
administrativo: orden económico 
y sectores de referencia. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[35(46)(035)Lec]  

PINO MIKLAVEC, NOEMÍ P.
La tutela judicial administrativa 
de los intereses ambientales: 
estudio comparativo de los 
ordenamientos español y 
argentino. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[351.777.6(46:82)Pin]

SORIANO GARCÍA, JOSÉ 
EUGENIO; BRUFAO CURIEL, 
PEDRO 
Claves de derecho ambiental. 
Madrid: Iustel, 2011-2013. 2 vol. 
[351.777(46)(035)Sor]

 
DRET CIVIL
BELÍO PASCUAL, ANA CLARA
La pensión compensatoria: (ocho 
años de aplicación práctica de 
la Ley 15/2005, de 8 de julio). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.627.2.03(46)Bel]  

CASTILLEJO MANZANARES, 
RAQUEL (DIR.); ALONSO 
SALGADO, CRISTINA; 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANA 
(COORDS.); ALONSO SALGADO, 
CRISTINA (AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley 5/2012, 
de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.4/.7(46):304Com]  

GALLEGO MIRÓ, JOSÉ JUAN  
Modelos de actas de adquisición 
de la nacionalidad española por 
residencia y por opción: obra 
completa: edición año 2013. 2ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.176(46)(083.2)Gal] 

GETE-ALONSO Y CALERA, Mª 
DEL CARMEN; YSÀS SOLANES, 
MARIA; SOLÉ RESINA, JUDITH
Derecho de familia vigente en 
Cataluña. 3ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.6(46.71)(035)Get]  
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REVISTES 
FairPlay: revista de filosofia, ética 
y derecho del deporte [en línia]  
Editor: Universitat Pompeu Fabra
ISSN: 2014-9255
Periodicitat: semestral
1r fasc.: Vol. 1, n. 1 (Apr. 2013)
Accés lliure   

Revista de derecho mercantil [en línia]  
Editor: Grupo Editorial El Derecho 
y Quantor 
ISSN: 2255-3630 
Periodicitat: mensual
1r fasc.: N. 1 (oct. 2012)
Disponible  a la Biblioteca des del 
primer número 

   

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
GARCÍA SAN JOSÉ, DANIEL 
European normative framework 
for biomedical research in human 
embryos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
351.77(4-672UE):340.614Gar]

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO 
(DIR.); CANSINO MUÑOZ-REPISO, 
JOSÉ MANUEL (AUTS.)…[ET AL.] 
Encomienda de gestión: gestión 
pública actual: régimen jurídico 
y mayor eficacia. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2013. [351.712(46)Enc]

GORJÓN GÓMEZ, FRANCISCO; 
LÓPEZ PELÁEZ, ANTONIO 
(COORDS.)
Estado del arte de la mediación. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.4/.7(46):304Est] 

HERBOSA MARTÍNEZ, 
INMACULADA
El contrato de compraventa civil. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013.
[347.451(46)Her]

ILLÁN FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA
Mediación familiar:  
guía práctica para mediadores. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.627(46)(036):304Ill]

INSTITUT DE DRET PRIVAT 
EUROPEU I COMPARAT DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA (ED.)
Qüestions actuals del Dret català 
de la persona i de la família: 
materials de les Dissetenes 
Jornades de Dret Català a Tossa: 20 
i 21 de setembre de 2012. Girona: 
Universitat de Girona, Institut de 
Dret Privat Europeu i Comparat, 
2012. [347(46.71)(063)Jor]

SÁNCHEZ CALERO, FRANCISCO 
JAVIER (COORD.); MORENO 
QUESADA, BERNARDO… [ET AL.]
Curso de derecho civil I: parte 
general y derecho de la persona.  
5ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347(46)(035)Cur]  

VERDA Y BEAMONTE, JOSÉ 
RAMÓN DE (COORD.); 
ALVENTOSA DEL RÍO, JOSEFINA 
(AUTS.) …[ET AL.]
Derecho civil IV: derecho de 
familia. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.6(46)(035)Der]  

�
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Sistema fiscal español: impuestos 
estatales, autonómicos y locales. 
5ª ed. Madrid: Iustel, 2013. 
[336.22(46)(035)Sis] 

 

DRET 
INTERNACIONAL
BEA PÉREZ, EMILIA
Conversación con Antônio 
Augusto Cançado Trindade: 
reflexiones sobre la justicia 
internacional. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [341.64Bea]  

SÁNCHEZ MEDERO, GEMA; 
SÁNCHEZ MEDERO, RUBÉN 
(DIR.)
Sistemas políticos en Europa. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
(728-163)  

 

DRET LABORAL
CASAS PLANES, Mª DOLORES
La responsabilidad civil del 
empresario derivada de 
accidentes laborales: en especial 
por acoso laboral o mobbing: 
(novedades de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social). Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2013. [331.825(46)Cas]

SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO (ED.)
Derecho contractual comparado: 
una perspectiva europea y 
transnacional. 2ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.74(4-672UE):341.96Der]

     

DRET PENAL
ÁLVAREZ GARCÍA, F. JAVIER 
(DIR.); MANJÓN-CABEZA 
OLMEDA, ARACELI; VENTURA 
PÜSCHEL, ARTURO (COORDS.)
Tratado de derecho penal 
español: parte especial.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.3/.7(46)(035)Tra]  

CANTERO BERLANGA,  
MANUEL DAMIÁN
Resolución de supuestos 
prácticos de derecho penal: 
adaptados a la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, de 
reforma del Código penal: 
de especial interés para los 
opositores a la Escala Ejecutiva 
del Cuerpo Nacional de Policía, 
categoría de inspector, y de 
utilidad para el ascenso a otras 
categorías. Madrid: Tecnos, 2013. 
[343.2(46)Can]

FARALDO CABANA, CRISTINA
El delito contra la seguridad e 
higiene en el trabajo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.46(46)Far]  

JUANATEY DORADO, CARMEN
Manual de derecho penitenciario. 
Madrid: Iustel, 2013.  
[343.8(46)(035)Jua]

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 
CARLOS; PUENTE ABA, LUZ 
MARÍA (COORD.)

COLÀS NEILA, EUSEBI
Derechos fundamentales del 
trabajador en la era digital: una 
propuesta metodológica para 
su eficacia: las comunicaciones 
electrónicas en la empresa 
como estudio de caso.  
Albacete: Bomarzo, 2012. 
[331(46):342.7Col] 

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO
Manual de derecho del trabajo. 
3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [331(46)”2012”(035)Gar]   

MOLERO MANGLANO, CARLOS 
(AUTS.)…[ET AL.]; MOLERO 
MANGLANO, CARLOS (DIR.)
Manual de derecho del trabajo. 
13ª ed., 2ª en Tirant lo Blanch. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331(46)”2012”(035)Man]  

SALA FRANCO, TOMÁS; 
GOERLICH PESET, JOSÉ MARÍA 
(DIRS.); LÓPEZ TERRADA, EVA 
(COORD.); ALTÉS TÁRREGA, 
JUAN ANTONIO…[ET AL.]
Negociación y conflicto colectivo 
en la Unión Europea. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[331.15(4-672UE)Neg]    

VIQUEIRA PÉREZ, CARMEN 
(DIR.); ALEGRE NUENO, MANUEL 
(AUTS.)…[ET AL.]
Materiales de derecho del 
trabajo, seguridad social y 
procedimiento laboral. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[331(46)”2012”(035)Mat]   

 

DRET MERCANTIL
ÁLVAREZ ARJONA, JOSE Mª; 
CARRASCO PERERA, ÁNGEL 
(DIRS.)
Adquisiciones de empresas. 
4ª ed. Cizur Menor (Navarra): 

Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.72.047(46)Adq]

ÁNGEL YÁGÜEZ, RICARDO DE
La doctrina del levantamiento del 
velo: de la persona jurídica en la 
jurisprudencia. 6ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson Reuters, 
2013. [347.72.037(46)Ang]

GARRIDO DE PALMA, VÍCTOR 
MANUEL (AUTS.)…[ET AL.]
Las modificaciones estructurales
 de las sociedades mercantiles. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.72(46)Mod]  

MARTÍNEZ CARRASCO,  
RAFAEL DOMINGO
Contabilidad financiera: teoría y 
ejercicios prácticos: adaptada al 
Plan General de Contabilidad R.D. 
1514/2007 y R.D. 1515/2007  
para Pymes. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.719(46)(035)Mar]  

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
AURELIO; BELTRÁN SÁNCHEZ, 
EMILIO (ED.)
Summa revista de derecho 
mercantil: derecho cambiario. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.745(46)Men]

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, 
AURELIO; BELTRÁN SÁNCHEZ, 
EMILIO (ED.)
Summa revista de derecho 
mercantil: derecho concursal. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2013. 
[347.736(46)”2003”Men]

OLAVARRÍA IGLESIA, JESÚS; 
MARIMÓN DURÁ, RAFAEL; 
VICIANO PASTOR, JAVIER
Legislación mercantil básica. 12ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.7(46)Esp]  

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

L’augment de les reclamacions creditícies ha posat 
de manifest la necessitat de comptar amb informació 
patrimonial sobre els executats. L’eficàcia dels pro-
cessos d’execució passa per l’obtenció, de forma rà-
pida, fiable i fluida, de titularitats dels deutors, que no 
és una feina senzilla atès la multiplicitat de registres, 
arxius i bases de dades. Aquesta obra analitza de 
forma minuciosa i rigorosa els aspectes processals i 
administratius que el creditor ha de dur a terme per 
tal d’assolir el cobrament dels crèdits reclamats.

TORIBIOS FUENTES, FERNANDO 
Averiguación de bienes en la 
ejecución civil: manual para 
la práctica de la investigación 
patrimonial del deudor. 
Las Rozas (Madrid):  
La Ley, 2013. [347.952(46)Tor]

PALOMAR OLMEDA,  
ALBERTO (DIR.) 
Practicum acceso  
a la abogacía 2013. 
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.965(46)Pra] 

És una obra col·lectiva en què es reuneix en un únic vo-
lum la informació legal i pràctica en cadascun dels ordres 
jurídics (fiscal, social,…) i àrees d’assessorament. Hi tro-
bareu tres tipus de materials: els primers, són els relatius 
a les obligacions col·legials i al desenvolupament de la 
vida porfessional, en el marc d’un col·legi d’advocats; el 
segon es correspon amb el marc processal d’actuació a 
les diferents jurisdiccions amb les obligacions i dres dels 
advocats en l’exercici de la seva feina; la tercera, s’hi troben 
les principals institucions substantives, amb les limitacions 
per raó de la matèria i desenvolupament. Per tal de facili-
tar la seva utilització i actualització permanent, l’obra pot 
ser consultada en la seva versió electrònica.

MONTERO AROCA, JUAN;  
FLORS MATÍES, JOSÉ
El auto de cuantía máxima. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.952(46):347.518Mon]  

MORENO CATENA, VÍCTOR; 
CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN
Introducción al derecho procesal. 
7ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.9(46)(035)Mor]  

ORTEGA, VICTORIA (COORD.); 
ARAGÜÉS ESTRAGUÉS, MIGUEL 
ÁNGEL (AUTS.)…[ET AL.]
Abogacía: claves para la práctica 
diaria. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.965(46)Abo] 
 
SÁEZ GONZÁLEZ, JESÚS 
(COORD.); PÉREZ MARÍN,  
MARÍA DE LOS ÁNGELES 
(AUTS.)…[ET AL.]
Cómo hacer una demanda: y 
algunas cosas más: introducción 
práctica a las formas procesales 
civiles. 5ª ed. Madrid: Tecnos, 
2013. [347.931(46)(083.2)Com] 

   

FE D’ERRATES 
APODACA ESPINOSA, ÁNGEL 
RUIZ DE (DIR.); SALINAS 
ALCEGA, SERGIO (AUTS.)  
… [ET AL.]
La responsabilidad por daños 
nucleares o radiactivos: 
comentario a la Ley 12/2011, 
de 27 de mayo. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi  
Thomson Reuters, 2013. 
[351.824.11(46):621.039Res]

Derecho penal económico 
y de la empresa. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.7(46)(035)Mar]  

POZO CUEVAS, FEDERICO…[ET AL.]
Introducción al análisis de datos 
cuantitativos en criminología. 
Madrid: Tecnos, 2013. 
[343.9Int]

QUINTERO OLIVARES, GONZALO 
Derecho penal ambiental. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.77(46)Qui]  

   

DRET PROCESSAL 
APARISI MIRALLES, ÁNGELA
Deontología profesional del 
abogado. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.96(46):174Apa]  

CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN; 
MORENO CATENA, VÍCTOR
Derecho procesal civil: parte 
especial. 7ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.919(46)(035)Cor]  

FLORS MATÍES, JOSÉ
Doctrina jurisprudencial del 
pleno de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [347.91(46)Flo]  

LACALLE SERER, ELENA; 
SANMARTÍN ESCRICHE, 
FERNANDO
Formularios de procesos 
matrimoniales: comentados y con 
jurisprudencia. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. [347.919(46)
(083.2):347.627Lac]  

MARTÍNEZ ARRIETA, ANDRÉS
El recurso de casación y de 
revisión penal. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.157(46)Mar]  
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Passes Perdudes

15 anys de Coral

L
a Coral de l’ICAB ha fet 15 anys. 
Quinze anys de d’aquell 22 
d’octubre de 1998 en que poc 
mes d’una dotzena de cantaires 
sota la batuta del director, Quim 
Manyós, van començar els as-

saigs que portarien uns mesos més tard, con-
cretament el 22 de gener de 1999 a fer la seva 
primera actuació, cantant les tres obres que 
aleshores composava el seu repertori.

Quinze anys mes tard la Coral compta amb 
uns 50 cantaires i el seu repertori ultrapassa 
les 200 obres, algunes d’elles tan importants 
com el Glòria en Re Major d’Antonio Vivaldi o 
la Missa de la Coronació de W.A. Mozart o di-
versos cors d’òpera i ha anat incrementat no-
tablement la seva qualitat musical i artística. 
Entre moltes actuacions, ha cantat tres cops 
a l’Auditori, un al Palau i el proper 15 de nov-
embre participarà en un concert al Gran Teatre 
del Liceu a benefici de la Fundació Francesc 
de Carreras contra la Leucèmia i el Grup Àga-
ta, associació de dones afectades per càncer 
de mama, juntament amb el seu promotor, el 
Medical Music Group dels Estats Units i altres 
corals i orquestres de Barcelona.

Però aquest increment numèric i, sobre tot, 
de qualitat no ha estat per miracle. Setmana 
rere setmana, un cop, si més no, la Coral as-
saja i ho fa cada cop amb més rigor. Això li ha 
permès assolir aquestes fites, abordant obres 
cada cop més complexes i atrevint-se a cantar 
en auditoris i davant públics mes exigents.

La Coral participa en tots els actes solemnes 
del Col·legi  als quals es convidada, assenyala-
dament els de la setmana de Sant Raimon de 
Penyafort cada any, i ofereix als col·legiats dos 
concerts més cada any, el de Nadal i el d’Estiu, 
apart de moltes altres actuacions, tant al si 
del Col·legi com en altres fors on s’enorgulleix 
de representar musicalment al Col·legi, molts 
d’ells de caire benèfic. Participa també a les 
trobades que anyalment celebren les corals 
d’altres set Col·legis d’Advocats d’Espanya, i 
ha organitzat, amb notable èxit les dues que, 
fins ara, han tingut lloc a Barcelona.

Amb motiu del seu 15è aniversari, la Coral 
va oferir el passat dia 17 d’octubre un con-
cert seguit d’una copa de cava al qual van 
ser convidades aquelles persones que han 
tingut un paper rellevant en els seus quinze 
anys de singladura: membres de les Juntes 
de Govern d’aquests 15 anys, ex cantaires i 
membres del grup de teatre de l’ICAB amb 
qui han col·laborat en diverses ocasions, entre 
d’altres. Va ser un acte molt entranyable en el 
transcurs del qual la Coral va cantar 15 de les 
seves cançons més representatives, una per 
cada any de vida de la mateixa.

La Coral ostenta, amb orgull, la medalla del 
Col·legi que li va ser conferida per acord de 
la Junta de Govern de data 7 de febrer de 
2003 “per la seva contribució, en els seus 
quatre anys de vida, a l’enriquiment de la vida 
col·legial a través de la música i l’harmonia de 
les seves veus, fent d’embaixadors de l’ICAB 
davant d’altres Col·legis i corporacions i fo-
mentant així les relacions de companyerisme 
i amistat” i pensa continuar en la mateixa lí-
nia durant molts anys més, ampliant el seu 
repertori, millorant la seva qualitat musical i 
participant en tots aquells actes col·legials al 
qual sigui convocada i fins i tot extracol·legials 
que siguin compatibles en la seva condició de 
Coral de la Corporació a la qual s’honora en 
representar.

Trobareu tota la informació sobre la Coral i les 
seves activitats al seu web http://coral.icab.cat.
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El col·legi al teu servei
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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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En Joan ha tingut 
una entrevista

-V�2WIV�Q�T¼)TJMZ\�[~V�JM[[WV[���<W\[�LW[�[~V�TTQKMVKQI\[�MV�LZM\��
\MVMV�TM[�UI\MQ`M[�VW\M[�Q�MT[�[M][�K]ZZyK]T]U[�[~V�M`IK\IUMV\�QO]IT[��

<W\[�LW[�^WTMV�M`MZKQZ�L¼IL^WKI\[�I�]V�LM[XI\`�

L’Albert ha tingut vuit 
entrevistes i una oferta

ELS MILLORS SERVEIS PER DRET PROPI
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Si cerques feina, entra a www.icab.cat/borsadetreball i inscriu-t’hi.
Si cerques professionals per al teu despatx, entra a www.icab.cat/borsadetreball 
i introdueix la teva oferta.

Serveis: borsa de treball, orientació professional i selecció de candidats.



MON JURIDIC 
SERVEIS

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

OFERTES 
 
 
Llibres
 
Sin estrenar, muy rebajados, 
precio negociable: Legislación 
Admin, Tecnos, 2010 / 
Legislación Inter. Privado, 
Tecnos, 2010 /Legislación Civil 
Catalana, Grupo Difusión, 2006. 
[shakiani18@hotmail.com]

Jurisprudència civil T.S. i 
resolucions DGRN completa, 
ben enquadernada, anys 
1906/1934. També Aranzadi 
anys posteriors. Preu a convenir. 
Tel. 934575650, Xavier 

Vendo Revista Jurídica 
Española La Ley 1981/1987, 
38 tomos y Tribunal 
Constitucional 1981 a 1987 
14 tomos. Precio a convenir. 
657894656 Carlos 
 
 
Despatx a compartir
 
Aragón con Paseo de Gracia, 
excelente imagen, varios 
despachos de 11 a 24 m2, 
exteriores e interiores, de 
300 a 500 euros, secretaria, 
conserje, sala juntas 29m2. 
Jordi 676972089. 

Aragó/Roger de Flor, 10 m2. 
Possibilitat compartir feines. 
275 euros/ mes. Només 
consum llum i telf. propis 
apart. Experiència 30 anys. 
Tel. 934585969. 

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

Arc de Triomf, despatx moblat, 
cèntric, ben comunicat, amb 
sala de juntes compartida. 
Lloguer a convenir. Tel. 
932312406. 

Aribau, 2 oficinas, max 2 pers 
cada una, 171 y 290 euros + 
iva despacho indiv, 160 euros 

Anuncis
desp. Compartido. ADSL, 
cocina y sala de reuniones 
compartidas. Tel. 932427857. 

Ausies Marc/Bailen,3 
despatxos a estrenar exteriors 
de 10,15,20 m2.,es lloguen en 
forma conjunta o separada. 
Tarifa plana inclou lloguer, 
serveis i comunicacions. Tel. 
619556510. 

Av. Carles III/Av. Diagonal, 
200 y 220 euros al mes; 2 
despachos individuales, muy 
bien comunicado, próximo 
a la ciudad judicial, recién 
reformados, climatizado, 
parquet, conserje. Tel. 
649348129. 

Av. Diagonal/l’Illa. Restan tres 
individuales. Imagen, conserje, 
recepcionista, telf. fax ADSL 
luminosa sala juntas, posibles 
colaboraciones. Tel. 936111104 
info@mladvocats.com 

Balmes/Rosselló (180m2).
Secretària tot el dia, ADSL, 
escàner, fotocopiadora, 
a/a, sala de juntes, etc. Tel. 
934516282/670283197. 

Balmes/Rosselló, conserje. 
12m2, a/a, secretaria,  sala 
de espera, s. juntas, aseo, 
archivo. Adsl, limpieza, 
alarma, luz, agua, todo incl. 
630 euros Eur.  /mes + tel. 
info@bda-abogados.com 

Balmes/Pl. Molina, despacho 
virtual.  Sala de juntas; 
portería; correspondencia; 
gestión de visitas; 
notificaciones; correo elec. 
60 euros/mes + iva. Tel. 
629047455. 

Balmes, 292/Vía Augusta, 
3 despachos disponibles. 
250 euros 9 mts y 350 euros 
13mts. Fax-centralita-sala 
juntas-tel. individual con 
llamadas a fijos. Posible 
colaboración letrada. Tel. 
639250329. 

Bruc/Consell de Cent, 
exteriores de 14,20 y 30m2. 
450/600/ 800 euros. 

Servicios: Agua, Luz, fax, Adsl, 
copiadora/escáner, a/a/c, 
Limpieza y Secretaria. Eva. Tel. 
934875053. 

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

Casp/Bruc. Despacho 
amueblado, sala juntas, 
recepcionista, adsl, fax, 
escaner, etc, limpieza, 
luminoso. Desde 235 euros + 
gastos. Tel.93 3175975. 

Casp/Sardenya, despachos 
interiores de 10 m2. 2 salas de 
juntas, a/a, Servicio Portería, 
consumos ( excepto tel ), Alarma. 
Tel. 932327552. Primamos buen 
ambiente de despacho 

Ciutat de la Justícia, 300 
euros/mes, exterior, Sala de 
juntes. Wiffi, d691366772 
espaxt advocats Edifici 
oficines a 100 m Jutjats, 
Recepció, Conserge 24 h, 
ideal. Col·laboracions. Tel. 
629338084.  

Consell de Cent/Balmes - 
Finca regia, 2 despachos: 
18m2: 775 euros y 16m2 595 
euros. Recepción, mobiliario, 
suministros, Salas reuniones, 
limpieza, etc. Raquel, Tel. 
934145448. 

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

Girona/Ausias Marc, despacho 
recién reformado de 9m2. 
Recepción y sala de juntas 
compartidas. Finca con 
conserje. 175 euros/mes. Tel. 
650052172. 

Jonqueres/Urquinaona. 
Despatx exterior 15 m2, i un 
altre de 12 m2. Reformats, 
parquet, calefacció. Despeses 
incloses excepte tel. 320 i 280 
euros. Ana 626574841. 

Lluria 5, despatx 12m2, 
exterior, recepció de trucades 
i notificacions, climatització, 
Adsl, base de dades, sala de 
juntes. 375 euros. Tel. 93412 
78 71. 

Madrazo 125, despachos 
de 350 a 250 euros/mes, + 
consumos. Posibilidad de 
colaboración. Areas Mercantil, 
Civil, Familia, Administrativo. 
Tel. 619080509. 

Mallorca/Girona, despatx a 
finca regia, al costat del ICAB. 
Serveis inclosos. Preu: 350 
euros/mes. Tel. 935539829. 

Mallorca/Pg. Gràcia,2 
despachos de 11m2 y de 
9m2 cerca del ICAB, 2 asc. 
y conserje, sala de juntas, 
domiciliaciones, foto. Limpieza, 
etc. 350/400 euros+gastos . 
Tel.93487 62 25. 

Mallorca 245/Rbla. Catalunya, 
100 euros, despatx virtual. 
Tots els serveis (sales de 
juntes, recepció, gestió de 
notificacions, trucades i 
correu, fotocòpies, wifi) 
932722949. 

Mandri, sala de reuniones, 
6/8 per., reforma impecable, 
conserje, Secretaria y 
limpieza. Precio sala 
convenir. Posible domiciliar 
act. Profesional y colab. Tel. 
670804813. 

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

Muntaner/Av. Diagonal, 
equipat. Secretària, sala 
juntes, porteria, centraleta, 
telèfon, fax, adsl fibra òptica, 
xarxa PCs impresores, AC. 
Desde 250 euros/mes. www.
lexworking.blogspot.com 

Muntaner/Córcega, despacho 
15 m2, uso espacios comunes 
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(sala juntas, fotocopiadora, 
fax, parket, limpieza,  
a/a/c, por 350 euros/mes. 
Posibilidad dejarlo amueblado. 
Amadeo 646341123. 

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

Muntaner/Travesera Gracia. 2 
oficinas, 20/15 m, 250 y 350. 
Cocina, nevera, microondas, 
alarma, servicio de portería, 
dos puestos secretaria, sala de 
juntas, red. Tel 93 2006577. 

Pau Claris, finca regia, 
reformado, bien comunicado, 
15 m2 exterior, sala de espera, 
juntas, secretaría (mañana y 
tarde), portería, limpieza, adsl, 
luz, tel. 400 euros+iva. Tel. 
659662183. 

Pau Claris/Diagonal, 
amueblado con sala de juntas 
en su interior. Espacioso y 
listo para entrar. Parquet, 
marquetería en finca regia y 
con ascensor. Tel. 609307757. 

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

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

Pg. De  Gràcia/Gran Vía. 
Despatx a compartir. Finca 
catalogada. Espais interiors 
reformats i moblats. Tots 
les serveis inclosos, excepte 
telèfon. 300 i 500 euros. Laura 
616816971. 

Pl. España/Plaza Cerdà, 
despacho en Barcelona por 
horas, para citas con clientes. 
1h a 15euros; 3h dentro de 
la misma semana, 30 euros. 
Prox. a Ciudad judicial. Tel. 
666607154. 

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

Pl. Universitat, 15 m2. 
195 euros/m. Todos los 
servicios. Edificio de oficinas, 
portero, adsl, fax, limpieza, 
recién reformado. Posible 
colaboración. Tel. 686113092. 

Prat de Llobregat despatx 
a compartir en zona ben 
comunicada del, carrer Jaume 
Casanovas, 29, bxs.  
Manuel 650024944. 

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. 

Provença/Rbla. Catalunya, 
oficina virtual, domiciliación 
despacho. Servicio recepción 
y entrega documentos. 
Posibilidad uso sala juntas. 
Tel. 932315433.  
80 euros/mes + iva. 

Pg. Gracia/Gran Vía. 14 m2, 
, soleado, parket. Incluye 
sala juntas, a/a/c, internet 
wifi, atención tel., limpieza 
y portería . Contactar con 
Gemma / Araceli. Tel. 
932120151. 

Rbla. Catalunya/Valencia. 
Tres despachos juntos o por 
separado. Amueblados, sala 
juntas, recepcionista, adsl, 
limpieza, muy luminoso. 
Desde 500 euros+gastos. 
Tel.932153211. 

Rbla. De  Catalunya/ Valencia, 
23 mt2, todos servicios menos 
teléfono, precio convenir. 
Posible colaboración. Tel. 
934870010. 

Roger de Llúria/Provenza. 
Conserje. dos salas de Juntas, 
consumos y limpieza incluidos 
excepto teléfono. A/a/c. 
Posibles colaboraciones. 300 
euros/mes. Tel. 935543860. 

Roger de Llúria/Provença, 
3 despachos en alquiler: 1) 
22 m2 650 euros; 2) 14,20 
m2 450 euros; 3) 7,10 m2 
300 euros. Recepción, 
suministros, ADSL, limpieza. 
Tel. 932081510. 

Tuset, despatx gran de 
25 m2 amb balcó, espai 
per una, dos i inclús tres 
persones, parquet, situat 
al carret. 600 euros/mes 
+ despeses a convenir, 
possibles col·laboracions. Tel. 
934156280.  

Tuset/Travesera, despacho 15 
m2, todo exterior, 400 euros 
+ 1/3 gastos suministros. Tel. 
650918856. 

Urquinaona, 2 despatxos, 21 
(ext.) i 10 m2 (int.),recepció. 
Sales de juntes i espera, 
porteria,secretària, despeses 
comuns, a/a/c, copiadora, 
neteja, alarma, adsl, wifi. 
950 i 550 euros/mes. 
Tel.934575650. 

Valencia/Pau Claris, sala de 
juntas (10 p.), salas de espera, 
con todos los servicios. 
Domiciliaciones y oficina 
virtual. Diversas tarifas. info@
peraltamolinosabogados.com 

Via Laietana, se ofrece 
despacho, posible 
colaboración. 200 euros/mes. 
Tel. 600235280. 

Vilanova i la Geltrú, despacho 
en centro ciudad, 2 salas 
disponible. Tel. 628536665; 
938935612; juricano@
telefonica.net 

Vilanova i la Geltrú despatx 
a per domiciliació al Torn 
d’ofici. Interessats, poseu en 
contacte amb Carmen al tel. 
620149979. 

 
Despatx per llogar i 
venda 
 
Despacho en venta, zona 
Plaza España, 105 metros, 
ascensor, parquet, mucha luz, 
finca regia, habilitado para 
despacho. Precio 220.000 
euros. Joan 605251553. 

Es traspassa despatx en 
Baix Penedès per jubilació, 
important cartera de 
clients. Interessats trucar al 
619933043 de 17 a 19h. De 
dilluns a divendres.  

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. 

Se alquila despacho en Pineda 
de Mar, Maresme, Partido 
judicial de Arenys de Mar. 
Posibilidad de colaboración. 
Contactar en el 937662801. 

Arriendo despacho válido para 
la inscripción en el TO, penal 
como de civil en Vilanova i La 
Geltrú. Contactar con Anna 
Maria 671503778. Despacho 
muy céntrico y accesible. 

Alquiler 450  euros, local de 
65 m2 a pie de calle. Zona 
Collblanc/Torrassa, línea 
1 y a una parada de metro 
de los juzgados. Anterior 
despacho de extranjería.  Tel. 
603608612. 
 
 
Col·laboracions 
 
Abogada con despacho en 
Barcelona se ofrece para 
colaborar en la defensa y 
reclamación de accidentes de 
tráfico. Tel. 656670377. 
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MON JURIDIC 
SERVEIS

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

Abogada especializada en 
derecho laboral, despacho 
propio, se ofrece para hacer 
colaboraciones externas, y 
para temas de gestión de 
personal. Tel. 607015515. 

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

Abogada y criminóloga, 
despacho en Bcn/Sabadell, 
ofrece colaboraciones externas 
y sustituciones de juicios, 
Bcn y zona Vallés, penal/
civil. www.aricoabogados.com 
696130557. 

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

Abogado fiscalista 
experiencia en tramitación de 
procedimientos tributarios, así 
como en elaboración de Due 
Diligence y aseso., en M&A. 
Asesoramiento en inglés e 
italiano. Tel. 675581462. 

Abogado con 5 años de 
experiencia se ofrece 
para colaborar en civil. 
atorrerodelacruz@yahoo.es  
691813874. 

Advocada amb experiència 
i despatx propi ofereix 
col·laboracions externes. 
Dilatada experiència en 
dret processal/família, 
etc. Mediadora en civil/ 
mercantil.  Tel. 646921194. 

Advocada amb despatx 
a Barcelona s’ofereix per 
col·laboracions en dret 

laboral i matrimonial. 
Substitucions a judicis arreu 
de Catalunya. 637317622 i 
especialment a Vic. 

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

Advocada col·legiada i amb 
despatx propi a Florència 
(Italia), s’ofereix per 
col·laboracions en dret civil 
internacional arreu de tota 
Italià.  olgallorente@libero.it 
e tel. 00390553840947 

Abogado con despacho 
propio se ofrece para 
colaboraciones en laboral, 
extranjería y familia sin 
descartar otras opciones.  
Tel. 639790489. 

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 i Maresme, 
especialista en Accidents de 
Trànsit i RC, comptabilitat 
i fiscalitat, civil i penal, 
s’ofereix per col·laboracions. 
610603804 mdiaztorres@
icab.cat 

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. 

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

 
Diversos 

Vendo o en alquilo, terreno en 
Vallirana para jardineros  
y agricultores. Tel. 699564646. 
Correo electrónico  
sanahuja@icab.es 

Llogo Local Cèntric, 160 m2, 
diàfan en poble de la falda del 
Montseny (a 25 minuts de Bcn). 
Ideal per ferreteria, Tot a 1  
euro, Supermercat. Interessats 
trucar al 937275238. 

Mediació familiar, civil i 
mercantil. Servei de qualitat 
i preus adaptats al client i el 
cas. Tel. 931258833. info@
medialis.cat. www.medialis.cat 

Vendo ciclomotor Piaggio 
Liberty 50. Plata. 5.600 km. 
precio 850 euros.  
Tel. 654643930. 

Abogada licenciada en derecho 
alemán y español ofrece clases 
de alemán jurídico.  
Tel. 610954783. 

Local de 145 m2 en P.B. 
totalmente reformado, 
acristalado, acceso calle. Aseo, 
cocina, archivador. Zona Les 
Corts. Tel. 654880626. 

Sitges. Vendo casa unifamiliar 
200m2 4habs. 2baños Gran 
salón con chimenea. Gran 
jardín de 600m2. Garaje, 
calefacción.  410.000 euros 
INF. 636466914/667412741. 

Abogada francófona, 
totalmente bilingüe (Francés/
Español). Ofrece servicios 
lingüísticos. Amplia 
experiencia en traducción 
jurídica/técnica, edición/
revisión, etc. Tel. 625451749. 

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

Venc mobles de despatx: 
taula d’executiu/va, suport 
torre PC, book, prestatgeries, 
calaixeres, llibreria/arxivador, 

cadira d’executiu, cadires de 
confidents, cadira giratòria. 
Tel. 674556428. 

Llogo placa de pàrking a 
Còrsega 91, amb vigilància 
les 24 h. La plaça en concret 
hi cap un cotxe gran I moto 
(petita) o be a l’inrevés. 90 
euros. Tel 636095924.Elisabet 

Venc mobiliari de despatx a 
molt bon preu (taula, armaris, 
cadires). Glòria Solé,  
Tel. 658841536. 
 

DEMANDES 
 
Despatx a compartir

Busco despacho pequeño a 
compartir o zona de trabajo. 
Zona: Alta: diagonal, Turo 
Park, Balmes, o Muntaner. 
Posibilidad colaboración 
mercantil concursal.  
Tel. 677456974. 

Busco despatx virtual a 
Vilanova i la Geltrú per poder 
accedir al Torn d’Ofici.   
Tel. 676176463. 
 
 
Col·laboracions

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

Abogado busca despacho para 
colaborar en asuntos civiles, 
mercantiles y penal económico 
y/o incorporarse al mismo. 
César Navarro Colomé;  
Tel. 635588256  
www.navarrocolome.com 

Busco abogado para abrir 
y compartir pequeño 
despacho-local a pie de calle. 
Interesados llamar 659518644. 
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