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Un any de taxes judicials: Un any de 
vulneració del dret a la justícia

CONSELL ASSESSOR DE MÓN JURÍDIC

S’
ha complert un 
any de l’entra-
da en vigor de 
l ’a nomenada 
“ taxa  jud ic i -
al”. En aquest 

període de temps s’han anat 
ratificant alguns dels efectes 
nocius que els advocats ja ha-
víem anunciat i s’ha confirmat 
que la pretesa bondat de la llei 
que proclamava el Ministre de 
Justícia era una burda excusa 
per a laminar el dret a la justí-
cia dels ciutadans. 

En la presentació davant el Con-
grés del projecte de llei, el Mi-
nistre va expressar la voluntat 
dissuasòria de la litigació que 
buscava la llei. També, la prete-
sa bondat d’aconseguir un siste-
ma de finançament de la justícia 
gratuïta i, tot i que ho dissimu-
lava, era evident  així mateix la 
voluntat recaptatòria de la taxa.

El balanç d’un any d’aplicació 
no pot generar més que tristesa 
i indignació. Tristesa de com-
provar que un any d’aplicació 
de la llei ha servit per consoli-

dar una vulneració reiterada del 
dret d’accés a la justícia (sobre-
tot de l’exercici del dret al re-
curs) per raó –principalment– 
de les quanties desproporci-
onades establertes per la llei. 
Encara que algunes d’elles es 
van reduir modestament amb 
el Reial Decret Llei 3/2013, no 
es va modificar l’estructura de 
la llei. Bona prova n’és el co-
neixement que tenim de clients 
que han donat instruccions de 
no recórrer en apel·lació perquè 
la quantia de la taxa a satisfer 
els hi resultava prohibitiva. Per 
això, les xifres demostren una 
disminució en el nombre de li-
tigis molt preocupant; sobre tot 
en l’ordre contencios-adminis-
tratiu. Litigar contra l’Adminis-
tració després de la reforma de 
les costes operada en la Llei 
37/2011 i de l’aprovació de les 
taxes judicials s’ha convertit en 
una activitat d’alt risc. 

Però també hi ha indignació 
perquè, malgrat la situació in-
dicada, el Ministeri continua en-
testat en no derogar la Llei. Una 
llei que –a banda de la seva més 
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que discutida constitucionali-
tat-- resulta incompatible amb 
matèries i ordres jurisdiccionals 
en què s’aplica. Ens referim als 
assumptes de Dret de família, 
en els que tanta discussió ha 
provocat i encara provoca la 
seva aplicació i, sobre tot, ens 
referim a un ordre jurisdiccio-
nal com el social en què ni en 
èpoques predemocràtiques –en 
què va existir una altra taxa ju-
dicial– li resultava d’aplicació.

Encara hem de denunciar una 
altra situació: ni tan sols la re-
captació tributària ha estat la 
prevista. Les darreres xifres 
parlen de només un 40% del 
que es va pressupostar, de ma-
nera que el finançament de la 
justícia gratuïta passa a ser in-
cert i desconegut. 

En aquestes condicions, aquest 
any només ha de servir per una 
cosa, per refermar la voluntat 
de continuar lluitant per la de-
rogació de la llei, a l’espera que 
algun Tribunal (Constitucional 
o Europeu?) determini la seva 
invalidesa.
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Costos econòmics i costes judicials  
de l’incident de taxació de costes

tancia y las comunes por mitad, a no ser 
que hubiera méritos para imponerlas a una 
de ellas por haber litigado  con temeridad”.

A la vista de tot això, penso que seria bo 
encetar un debat a la xarxa social amb el 
text següent: Estàs d’acord en què sigui 
l’advocat personalment qui hagi de pagar 
les costes de l’incident judicial d’impugna-
ció de minuta, independentment de quina 
sigui la reducció, encara que no se li do-
ni la raó integrament a l’altra part? I els 
drets econòmics de l’informe de la Comis-
sió d’Honoraris, si l’estimació és parcial i 
tampoc se li dóna la raó a la part contrària? 
S’haurien de modificar l’article 246.2 de la 
LEC i l’ar ticle 2 del Reglament de la Co-
missió d’Honoraris, per tal de repartir els 
costos si l’estimació o desestimació  de les 
pretensions és parcial?

C
onsidero com un descrèdit el 
fer pagar a l’advocat els cos-
tos econòmics i costes judici-
als de l’incident de taxació de 
costes sobre  impugnació ju-
dicial de la minuta del lletrat, 

a la vegada que va contra el criteri general 
del venciment en les costes processals.

En el supòsit de ser impugnada judicialment  
la minuta del lletrat, l’experiència m’ha ense-
nyat que no s’ha de rebutjar i s’ha de confor-
mar amb la proposta de la quantia que faci 
l’adversa impugnant, sigui la quantitat que 
sigui, en el cas d’impugnació judicialment de 
la minuta d’honoraris. Per tal que no et facin 
pagar els drets econòmic de l’informe de 
la Comissió d’Honoraris, i no t’imposin les 
costes judicials de l’incident de taxació de 
costes l’article 2 del Reglament de la Comis-
sió d’Honoraris de l’ICAB “El pagament dels 
drets d’emissió de l’informe, correspondrà 
al minutant en cas que es redueixen els seus 
honoraris o bé a l’impugnant si la minuta es 
considera correcta”.

L’article 246 de la LEC, deixant a banda les 
atribucions del secretari del jutjat, disposa: 
“si la impugnación fuere totalmente desesti-
mada, se impondrán las costas del incidente 
al impugnante. Si fuere total o parcialmen-
te estimada, se impondrán al abogado…
cuyos honorarios se hubieran considerado 
excesivos”.

Els dos preceptes més amunt esmentats que 
regeixen la qüestió plantejada no permeten 
terme  mig, pel cas que l’estimació només 
fos parcial, tal com passa en el tema de la 
imposició de costes de l’article 394, 2 que 
preveu que “Si fuera parcial  la estimación 
o desestimación de las pretensiones, cada 
parte abonará las costas causadas a su ins-

CARTES A LA

DIRECTORA

JOSEP MARIA GUASCH GRAS, COL·LEGIAT 8.857

ACTUALITAT 
CARTES A LA DIRECTORA
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Policies amb armes de foc pels 
passadissos de la Ciutat de la Justícia

no m’agrada que es passegin amb la pistola, 
tota vegada que és l´únic lloc on puc inter-
rogar-los i posar-los contra la paret. Fora 
de la Ciutat de la Justícia, són ells els que 
poden posar-me contra la paret legalment. 
Però a dins no, atès que com a operador 
jurídic sé que tinc més poder que ells.

Una altra perspectiva és que el poder exe-
cutiu envaeix el poder judicial quan es 
passegen per la Ciutat de la Justícia. Però 
és que aquesta ja té servei de seguretat 
privat, del qual en podem també parlar un 
altre dia.

A
grae ixo mol t  que encet i 
aquesta secció perquè els 
col·legiats tenim molt a dir.

Jo voldria exposar-li breu-
ment una costum policial 

que succeeix a la Ciutat de la Justícia. Els 
policies en servei que han de testificar als 
processos majoritàriament penals vénen i es 
passegen amb la pistola pels passadissos 
del tercer poder de l’Estat.

A mi, les armes sempre m’han donat grima. 
En els judicis, quan interrogo els policies,  

MIQUEL NADAL I BORRÀS, COL·LEGIAT 20.379
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Correcció d’errors de la Llei 
9 /2013, de 4 de juliol, per 
la qual es modifica la Llei 
16/1987, de 30 de juliol, d’or-
denació dels transports ter-
restres i la Llei 21/2003, de 
7 de juliol, de Seguretat Aèria 
(BOE núm. 249, 17.10.2013).

Decret 232/2013, de 15 d’ oc-
tubre, pel qual es crea la Seu 
electrònica (DOGC núm. 6482, 
17.10.2013).

Llei 15 /2013, de 17 d’octubre, 
per la qual s’estableix el finan-
çament amb càrrec als pressu-
postos generals de l’Estat de 
determinats costos del sistema 
elèctric, ocasionats pels incen-
tius econòmics per al foment a 
la producció d’energia elèctri-
ca a partir de fonts d’energies 
renovables i es concedeix un 
crèdit extraordinari per import 
de 2.200.000.000 d’euros en 
el pressupost del Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme (BOE 
núm. 250, 18.10.2013).

Reial Decret 815/2013, de 18 
d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’emissions indus-
trials i de desenvolupament 
de la Llei 16/2002, d’1 de 
juliol, de prevenció i control 

integrats de la contaminació 
(BOE núm. 251, 19.10.2013).

Reial Decret 782/2013, d’11 
d’octubre, sobre distribució de 
medicaments d’ús humà (BOE 
núm. 251, 19.10.2013).

Resolució de 8 d’octubre de 
2013, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes, per la 
qual es publica l’Acord del Ple 
de 26 de setembre de 2013, 
d’aprovació del Pla de Comp-
tabilitat Adaptat a les Forma-
cions Polítiques (BOE núm. 
252, 21.10.2013).

Edicte de 14 d’octubre de 
2013, pel qual es sotmet a in-
formació pública l’Avantprojec-
te de Llei de modificació de la 
Llei 3/2008, de 23 d’ abril, de 
l’exercici de les professions 
de l’esport (DOGC núm. 6485, 
22.10.2013).

Ordre IET/1946/2013, de 17 
d’octubre, per la qual es re-
gula la gestió dels residus 
generats en les activitats que 
utilitzen materials que conte-
nen radionúclids naturals (BOE 
núm. 254, 23.10.2013).

Resum de les  
novetats legislatives

Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, pel qual es modifi-
quen el Reglament de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, aprovat 
pel Reial decret 1624/1992, de 
29 de desembre, el Reglament 
general de desplegament de la 
Llei 58/2003, de 17 de desem-
bre, general tributària, en ma-
tèria de revisió en via adminis-
trativa, aprovat pel Reial de-
cret 520/2005, de 13 de maig, 
el Reial decret 1065/2007, de 
27 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament General de les 
actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de les 
normes comunes dels procedi-
ments d’aplicació dels tributs 
i el Reglament pel qual es re-
gulen les obligacions de factu-
ració, aprovat pel Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre 
(BOE núm. 257, 26.10.2013).

 

Acord de 15 d’octubre de 2013, 
del Ple del Consell General del 
Poder Judicial, pel qual es modifi-
ca el Reglament 1/2005, de 15 de 
setembre, dels aspectes acces-
soris de les actuacions judicials 
(BOE núm. 258, 28.10.2013).

Llei 17/2013, de 29 d’octubre, 
per a la garantia del subminis-
trament i increment de la com-
petència en els sistemes elèc-
trics insulars i extrapeninsulars 
(BOE núm. 260, 30.10.2013).
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Llei 16/2013, de 29 d’octubre, 
per la qual s’estableixen deter-
minades mesures en matèria 
de fiscalitat mediambiental 
i s’adopten altres mesures 
tributàries i financeres (BOE 
núm. 260, 30.10.2013).

Reial Decret 844/2013, de 31 
d’octubre, pel qual es modifica 
el Reglament de la Llei orgà-
nica 4/2000, de 11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la se-
va integració social, aprovat 
pel Reial Decret 557/2011, 
de 20 d’abril (BOE núm. 262, 
01.11.2013).

Reial Decret 870/2013, de 8 
de novembre, pel qual es re-
gula la venda a distància al 
públic, a través de llocs web, 
de medicaments d’ús humà 
no subjectes a prescrip-
ció mèdica (BOE núm. 269, 
09.11.2013).

 

Edicte de 6 de novembre de 
2013, pel  qual es sotmet a 
informació pública el Projecte 
de decret pel qual es modifica 
el Decret 280/2003, de 4 de 
novembre, de Regulació del 
Funcionament de les Seccions 
de Crèdit de les cooperatives 
(DOGC núm. 6498, 11.11.2013).

Correcció d’errors del Reial 
decret 701/2013, de 20 de se-
tembre, de racionalització del 
sector públic (BOE núm. 271, 
12.11.2013).

Dictamen 14/2013, de 15 d’oc-
tubre, sobre el Reial decret llei 
11/2013, de 2 d’agost, per a la 
protecció dels treballadors a 
temps parcial i altres mesures 
urgents en l’ordre econòmic 
i social (DOGC núm. 6.500, 
12.11.2013)
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La sentència del Tribunal d’Estrasburg: 
implicacions jurídiques i socials

J
a es veia a venir, enca-
ra que no tothom s’ho 
pensava. La sentència 
del Tribunal Europeu de 
Drets Humans d’Estras-
burg  (STEDH 21 d’oc-

tubre de 2013, Case del Río Prada 
v. Spain) ha posat de manifest, un 
cop més, que els criteris jurídics no 
sempre coincideixen amb els ètics o 
morals. Efectivament, és més que lí-
cit discutir l’argument que no es pot 
jutjar de la mateixa manera l’assas-
sinat d’una persona que el de diver-
ses, com també ho és qüestionar-se 
quants anys de presó ha de “pagar” 
una persona pel fet d’haver truncat la 
vida d’una altra. Probablement la res-
posta és que res ni ningú no poden 
compensar la mort violenta d’un ésser 
estimat, però el dret ha d’imposar les 
seves normes, més enllà de respectar 
el dolor de les víctimes. I quan ho fa, 
ha de buscar el difícil equilibri entre 
els drets i l’interès de la societat de ser 
protegida i, en particular, de la víctima, 

i els drets del delinqüent de ser tractat 
com a persona i de no ser apartat de 
la societat de forma irreversible.

En aquesta ocasió m’agradaria recor-
dar que una de les primeres grans re-
formes penals de la democràcia va ser 
la Llei Orgànica General Penitenciària, 
aprovada el setembre de 1979 per 
aclamació al Senat, cosa que no recor-
do que passés amb altres lleis. Molts 
dels parlamentaris i senadors havien 
patit la repressió en carn pròpia, de 
manera que aquella decisió tenia un 
valor simbòlic molt especial. Aquells 
també eren els anys de les amnisties, 
alhora que els presos comuns s’amoti-
naven a les presons. Aleshores dèiem 
que teníem una “llei sueca” amb unes 
presons “mediterrànies”.

Els vuitanta van ser anys extraordinàri-
ament convulsos. Amb prou feines sor-
tíem de la dictadura franquista, quan 
vam topar amb una ETA que assassi-
nava amb una freqüència esfereïdora. 

Esther Giménez-Salinas i Colomer
Catedràtica de Dret Penal  
i Criminologia ESADE-URL
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L’Euskadi d’aquell moment mostrava 
una certa tolerància respecte a l’actu-
ació dels terroristes, i França els recol-
zava clarament facilitant-los la fugida. 
Van ser els anys, doncs, del “santuari 
francès”, però també dels GAL, de la 
guerra bruta, del desconcert.

No s’aconseguia la reforma global del 
Codi penal i els projectes i avantpro-
jectes de llei no prosperaven. No va 
ser fins vint anys més tard, el 1995, 
que es va portar a terme  finalment 
la gran reforma. Penso que es podia 
haver fet millor, sens dubte, però els 
errors del passat sovint només es ve-
uen anys més tard.

Fins aleshores, el codi penal vigent 
continuava sent el de 1973, amb mo-
dificacions importants, és clar, com 
l’abolició de la pena de mort. Però 
en aquest codi es contemplava la re-
dempció de penes pel treball, institu-
ció que va néixer en el transcurs de la 
Guerra Civil Espanyola amb una triple 
finalitat: buidar les presons sobrecar-
regades, obtenir un rendiment del tre-
ball barat i domesticar els interns.

La redempció de penes, que es va 
incorporar al Codi Penal de 1944 i 
posteriors, també permetien la seva 
aplicació a delictes comuns. L’article 
100 establia que al reclús que treba-
llés se li abonés un dia de compliment 
de condemna imposada per cada dos 
dies treballats. Això es va aplicar de 
forma generalitzada a nombrosos 
delinqüents, fossin terroristes o no. 
Finalment, el nou codi de 1995 va su-
primir aquest benefici penitenciari.
Amb l’arribada d’Aznar al govern, i es-
pecialment en la seva segona legisla-
tura, la lluita antiterrorista es va inten-
sificar essencialment en una direcció: 
reformes penals i enduriment de les 
penes, fins i tot en el cas dels menors 
delinqüents. També les associacions 
de víctimes del terrorisme van ocupar 
un espai rellevant a la vida pública. A 
més, uns anys abans, el recolzament 
social a ETA havia anat desapareixent 
de forma gradual provocant un gran 
rebuig, en la mesura que les seves 
actuacions es van deixar de justificar.

La Llei 7/2003 del 30 de juny sobre el 
compliment íntegre i efectiu de les pe-

nes n’és un bon exemple:  s’elevava a 
quaranta anys el límit màxim de com-
pliment de pena en casos de delictes 
de terrorisme però, a més, s’assegu-
rava que els condemnats a penes de 
cent, dos-cents anys o més, les com-
plissin íntegrament. D’aquesta manera 
es modificava una important regla del 
joc que havia dominat llargament els 
anys de la transició.

La reforma va ser criticada i discutida, 
però marcava un nou punt d’inflexió. 
Ara bé, les noves lleis sempre miren 
cap al futur però no poden regular el 
passat. El que va succeir ho coneixen 
prou bé. El 2005 es van activar totes 
les alarmes davant la notícia que els 
primers terroristes serien excarcerats 
ja que, d’acord amb la legislació vi-
gent del moment, havien complert les 
seves condemnes. Va ser aleshores 
quan es va implementar l’anomenada 
doctrina Parot. El Tribunal Suprem es-
tablia en aquest cas una nova manera 
de fixar el compliment de les penes, 
aplicant-ne els possibles beneficis a 
cadascuna per separat. És a dir, que 
des d’aquell moment els beneficis se-
rien descomptats de cadascuna de les 
penes que s’anessin complint succes-
sivament, començant per la de més 
quantitat. Això sí, sempre fins a un 
màxim efectiu de trenta anys. 

Tres vots particulars de tres magis-
trats van alertar que aquesta era 
una tècnica inèdita de desagregació 
no prevista en el text. Consideraven 
que no era “una relectura de l’arti-

culat sinó una veritable reescriptu-
ra de l’article 70.2” ja que, en lloc 
d’apreciar la refosa de la totalitat de 
les penes imposades, assolint el lí-
mit màxim de trenta anys, s’operava 
directament sobre cadascuna de les 
penes individualitzades. I arribaven a 
la conclusió que “equivalia, ras i curt, 
a aplicar de manera tàcita i retroacti-
va en perjudici del reu l’article 78 del 
Codi Penal de 1995 en la seva actual 
redacció de la LO 7/2003”.

Com crec que no podia ser d’una altra 
manera, el TEDH va considerar que les 
resolucions dels tribunals espanyols 
havien vulnerat el dret a la llibertat i 
a la seguretat, i que la Constitució es-
panyola, en el seu article 9, prohibia la 
retroactivitat de les lleis penals.

I ara, què? Doncs la veritat és que 
als tribunals penals els toca un dur 
exercici en l’execució de la sentència. 
Sembla lògic que aquesta funció la re-
alitzin els diferents tribunals sentenci-
adors, que són els que estan obligats 
a executar les sentències del TEDH. 
Així ho ha considerat l’Audiència Na-
cional, que fa uns dies va procedir a 
alliberar nou terroristes, i així ha estat 
confirmat també recentment pel Tri-
bunal Suprem.

Però en els pròxims mesos la soci-
etat, i molt particularment les vícti-
mes del terrorisme, hauran de viure 
una situació per la qual no només no 
han estat preparats, sinó que se’ls 
ha transmès que una altra realitat 
legal era possible. Paral·lelament, el 
retorn a casa d’unes persones que 
han passat molts anys a la presó 
condemnades per delictes de terro-
risme o altres delictes molt greus, i 
que en molts casos continuen justi-
ficant la seva actuació, serà un esce-
nari molt i molt difícil de gestionar.

El cert és que en temes tan dolorosos 
i delicats com aquest, tota prudència 
és poca. Més enllà del compliment de 
les penes, i amb tots els matisos i la 
cautela necessària, em pregunto si no 
hauria estat millor haver treballat tam-
bé la qüestió del perdó, el penediment 
i en la mesura possible, la reparació 
del dany causat, que no pas haver em-
près una perillosa batalla jurídica.  

Més enllà del compliment 
de les penes, i amb tots 
els matisos i la cautela 
necessària, em pregunto 
si no hauria estat millor 
haver treballat també 
la qüestió del perdó, 
el penediment i en la 
mesura possible, la 
reparació del dany 
causat, que no pas haver 
emprès una perillosa 
batalla jurídica
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Deu anys de vigència de la LEC a 
l’Audiència Provincial de Barcelona

verbal amaga multitud de “tram-
pes” per a les par ts però, molt 
especialment per a l’actor que, en 
moltes ocasions, acudeix a la vista 
sense saber bé que s’hi trobarà.

Altres noves figures mereixen un 
judici summament negatiu: així, per 
exemple, la “privatització” de la pro-
va pericial o el recurs extraordinari 
per infracció processal són clars 
exemples. A la pràctica, als advo-
cats, ambdues institucions donen 
més mals de cap que altra cosa, i 
mereixerien una profunda reforma.

Però, probablement, el problema 
més evident de la justícia civil és 
el fracàs de l’execució. És cer t 
que la LEC va introduir diverses 
innovacions dirigides a incremen-
tar l’efectivitat de la tutela judicial 
executiva. Però tot i això, amb el 
temps, s’han mostrat del tot insu-
ficients, bé per la seva mala regu-

1. Fa més d ’una dècada 
que està en vigor la Llei 
d ’En jud ic iament  Civ i l 
(LEC) i ja va sent hora 

de fer-ne un balanç (i de les més 
de vint-i-cinc reformes legislatives 
que ha tingut en tan breu espai de 
temps). Amb ella es va fer realitat 
la tan desitjada oralitat que, amb 
el seu inseparable immediatesa, 
va donar pas a la personificació 
de la justícia en la figura del jut-
ge, i probablement aquest sigui el 
major èxit de la Llei. A més, van 
cristal·litzar institucions reitera-
dament reclamades per la doctri-
na, com l’execució provisional ope 
legis de la sentència de primera 
instància o el procés monitori. La 
reducció de processos ordinaris -i 
sobretot els especials-, i la unifica-
ció de la dispersa regulació de les 
mesures cautelars, van ser altres 
novetats positives a agrair. No obs-
tant això, la simplificació del judici 

lació (com és el cas del deure de 
manifestació de béns), o perquè 
encara segueix tutelant-se exces-
sivament al deutor (impedint, per 
exemple, l ’”aixecament del vel” 
respecte de la titularitat de béns 
que només aparentment pertan-
yen a tercers), o simplement per 
l’allau de processos d’execució de-
rivats de l’èxit dels processos mo-
nitoris. Entre les múltiples dades 
objectives que posen de manifest 
l’existència d’aquestes mancan-
ces n’hi ha prou esmentar, a títol 
d’exemple, un de sol especialment 
inquietant: la Memòria del Consell 
General del Poder Judicial del 2013 
ens recorda que les execucions ci-
vils presenten una durada mitjana 
molt preocupant de 33 mesos (i a 
Catalunya encara la mitjana és su-
perior, en concret, de 33,5 mesos).

I també ens queda per davant el 
repte que suposa materialitzar les 

AMB MOTIU DE LA PUBLICACIÓ DEL MONOGRÀFIC DE LA REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA, 
DEDICAT A FER UN REPÀS DELS DEU ANYS DE VIGÈNCIA DE LA LLEI PROCESSAL CIVIL EN 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, L’AUTOR EXPOSA ELS SEUS CONTINGUTS PRINCIPALS, 
QUE VAM TENIR OCASIÓ DE CONÈIXER A LA JORNADA DEL 26 DE NOVEMBRE.  
PER JOAN PICÓ I JUNOY, CATEDRÀTIC DE DRET PROCESSAL I COL·LEGIAT NÚM. 17.472
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previsions de la Llei 18/2011, de 
5 de juliol, reguladora de l’ús de 
les tecnologies de la informació i 
la comunicació en l’Administració 
de Justícia, en la qual es dóna un 
termini de cinc anys per dotar les 
oficines judicials de sistemes de 
gestió processal que permetin la 
tramitació electrònica dels pro-
cediments judicials. A dia d’avui, 
e n c a ra  s e m b la  u n a  q u im e ra 
l’existència de seus judicials elec-
tròniques amb tramitació vir tual 
dels procediments.

2. Els magistrats de Bar-
ce lona -  tant  e ls  de 
primera instància com 
els que integren les di-

verses seccions civils de la seva 
Audiència Provincial - estan com-
promesos a fer eficaç el procés 
civil. Excepte prova en contra, i 
excepcions que confirmen aques-
ta regla general, s’han reunit en 
més d’una dotzena d’ocasions per 
unificar criteris d’interpretació de 
la LEC i evitar la indesitjada dispa-
ritat d’aplicacions judicials d’una 
mateixa institució processal. En 
el meu treball monogràfic publicat 
a la Revista Jurídica de Catalun-
ya (2013) “La interpretació de la 
LEC per l’Audiència Provincial de 
Barcelona” he sistematitzat aquest 
lloable esforç dels magistrats per 
buscar solucions judicials als ma-
teixos problemes jurídics. I aques-
tes trobades s’han incrementat a 
mesura que s’han anat succeint 
les diverses reformes legislatives 
dirigides a afrontar la crisi econò-
mica - i social - que estem patint. 
Aquest judici positiu de l’activitat 

dels nostres jutges no té res a 
veure amb el major o menor en-
cert de les seves resolucions judi-
cials, per a això existeix la via del 
recurs d’apel·lació (encara que la 
veritat és que no sempre a causa 
de Llei 37/2011, de 10 d’octubre). 
En un moment com l’actual, en què 
es restringeix al màxim l’accés als 
recursos de cassació i per infrac-
ció processal, s’ha convertit en fo-
namental conèixer bé la doctrina 
judicial de l’Audiència Provincial 
de l’àmbit territorial on l’advocat 
desenvolupa la seva activitat pro-
fessional, així com també conèixer 
els acords interpretatius que en 
matèr ia processal hagin pogut 
adoptar els seus magistrats.

3.  És just reconèixer que 
l ’Audiència Provincia l 
de Barcelona ha estat 
p ionera en molts as-

pectes: des de provocar la sen-
tència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europa (STJUE) de 14 de 
juny de 2012, referent al control 
d’ofici dels interessos abusius en 
el procés monitori quan afecta 
consumidors i usuaris, gràcies a 
la qüestió prejudicial formulada 
per la seva secció 14a (a aquesta 
resolució va seguir la també trans-
cendental STJUE de 14 de març de 
2013, referent al control d’ofici de 
les clàusules abusives en les exe-
cucions hipotecàries, l’origen de la 
qual cal buscar  igualment en una 
altra qüestió prejudicial planteja-
da des dels tribunals de Barcelona 
-en concret del seu Jutjat Mercan-
til núm. 3-); fins imposar les seves 
pròpies tesis -i minoritàries en el 
conjunt d’audiències provincials 
espanyoles- com la viabilitat de la 
acumulació d’accions “mercantils” 
i civils a favor dels jutjats mercan-
tils en aquelles matèries que es-
tan tan íntimament relacionades 
que, de separar el seu coneixe-
ment, podrien provocar, en última 
instància, resolucions contradic-
tòries (és el cas de la demanda de 
responsabilitat del administrador 
social a la qual s’acumula l’acció 
d’incompliment contractual contra 
la societat mercantil de l’esmentat 
administrador, doctrina mantingu-

da des d’un principi per la nostra 
Audiència - ja amb la seva sentèn-
cia, de la secció 15a, de 13 de fe-
brer del 2006 - que s’ha vist acolli-
da per la sentència del Ple del Tri-
bunal Suprem 539/2012, de 10 de 
setembre, i la posterior 315/2013, 
de 23 de maig).

Tanmateix, en aquest balanç po-
sit iu de la LEC i  la seva inter-
pretació per la nostra Audiència 
Provincial, hem de destacar que 
encara hi ha qüestions a millorar, 
com l’existència de doctrina con-
tradictòria entre les seves diver-
ses seccions sobre matèries tan 
actuals com la falta de legitimació 
activa de les noves entitats finan-
ceres que han adquirit ruïnosos 
bancs i caixes d’estalvi i no han 
inscrit la transmissió en el concret 
assentament registral de la finca 
l’execució hipotecària de la qual 
s’insta per les entitats financeres; 
el grau de vinculació existent en-
tre l’oposició formulada en el pro-
cés monitori i la posterior defensa 
en el consegüent judici declaratiu 
ordinari; o la condemna en costes 
per al cas d’admetre una mesura 
cautelar, per només citar uns pocs 
exemples.

4.  En l’actual moment his-
tòr ic ,  a l  marge de la 
millor o pitjor regula-
ció processal civil que 

tenim i de la lectura garantista 
que els nostres tribunals en facin 
d’ella, he de denunciar que des de 
fa relativament poc temps hem en-
trat en un període de “crisi proces-
sal”, caracteritzat per la reducció 
de les garanties jurisdiccionals, 
com ara l’eliminació del dret al re-
curs -això és, a l’apel·lació- per als 
plets de quantia inferior a 3.000 
euros, o el gravamen de l’ accés 
a la tutela judicial efectiva, amb la 
introducció de desproporcionades 
-i inconstitucionals- taxes judicials 
a les persones físiques. Esperem 
que en un futur pròxim s’eliminin 
aquestes limitacions al ple exerci-
ci de les garanties constitucionals 
en el procés civil. En aquest punt, 
també els nostres tribunals, com 
han fet fins ara, hi tenen molt a dir.

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
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Pensions penden d’un fil
L’AUTOR EXPOSA EL CONCEPTE DE “FACTOR DE SOSTENIBILITAT” DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT 
SOCIAL, INTRODUÏT A L’ARTICLE 8 DE LA LLEI 27/2011, QUE PODRÀ SER D’APLICACIÓ ELS PROPERS  
ANYS I QUE COMPORTARÀ UN PAS DECISIU CAP A UN CANVI DEL MODEL DE LES PENSIONS PÚBLIQUES.

L
a darrera reforma im-
portant del sistema 
espanyol de pensions 
públiques va ser in-
troduïda per la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, 

d’actualització, adequació i moder-
nització del sistema de Seguretat So-
cial. La norma va implantar una ele-
vació progressiva de l’edat ordinària 
de jubilació -passant dels 65 al 67 
anys-, va ampliar el període de càlcul 
de la base reguladora –dels 15 da-
rrers anys als 25-, va reduir els per-
centatges aplicables en funció dels 
anys cotitzats per fixar la quantia 
de la pensió, va endarrerir l’edat de 
la jubilació anticipada, i va adoptar 
altres mesures clarament dirigides 
a rebaixar les quanties de les noves 
pensions de jubilació de la Seguretat 
Social. En principi, aquesta reforma 
no afectava aquelles persones que 
ja eren perceptores de pensions pú-
bliques. A més, els paràmetres re-
tocats pel legislador per a reduir la 

despesa en pensions eren tots ells 
de caràcter endogen, o sigui, tenien 
relació amb paràmetres relacionats 
amb el pensionista, com eren edat 
de jubilació, cotitzacions prèviament 
efectuades, fórmula de càlcul de la 
base reguladora, etc. Aquesta llei va 
ser objecte d’una forta contestació 
no tan sols per part de l’oposició 
parlamentària sinó també per part 
d’amplis sectors sindicals, socials i 
acadèmics, que van denunciar el seu 
impacte negatiu en les futures pen-
sions públiques. 

No obstant, l’art. 8 de la Llei 27/2011 
va introduir una important novetat 
que va passar quasi desapercebuda 
per a l’opinió pública: el factor de 
sostenibilitat del sistema de la Se-
guretat Social. Aquesta nova figura 
jurídica va romandre en un segon 
pla perquè es preveia la seva apli-
cació a molt llarg termini –a partir 
de l’any 2027- i perquè el legislador 
no la va dotar d’un contingut espe-

Jaume González Calvet     
Magistrat
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cífic, motiu pel qual era impossible 
valorar la seva incidència sobre les 
pensions. L’objectiu d’aquest factor 
de sostenibilitat era, segons el text 
legal, mantenir la proporcionalitat 
entre les contribucions al sistema i 
les prestacions esperades d’aquest 
i garantir la seva sostenibilitat. Per 
assolir aquesta fita, es preveia que 
a partir de 2027 els paràmetres fo-
namentals del sistema es revisarien 
per les diferències entre l’evolució de 
l’esperança de vida als 67 anys de 
la població en l’any en què es fes la 
revisió i l’esperança de vida als 67 
anys el 2027, efectuant-se aquestes 
revisions cada quinquenni. En sen-
tit ampli, el factor de sostenibilitat 
es defineix com un mecanisme au-
tomàtic que vincula algun paràme-
tre del sistema de pensions a algun 
factor exogen al propi sistema, sigui 
de tipus demogràfic, econòmic, etc.
 
Tot i que semblava que l’aplicació 
d’aquest nou paràmetre quedava 
ajornat alguns anys, a instància de 
les institucions europees, el Go-
vern espanyol va encarregar l’abril 
d’enguany a un Comitè d’experts un 
informe de base sobre el factor de 
sostenibilitat. Aquest informe va ser 
lliurat al Govern central a principis 
de juny de 2013 i concloïa proposant 
introduir en el sistema de pensions 
un factor de sostenibilitat amb dos 
components. Per un cantó, es pro-
posava un Factor d’Equitat Inter-
generacional i, per altra banda, es 
suggeria un Factor de Revalorització 
Anual, element aquest últim que no 
estava previst a la Llei 27/2011 i que 
afectava no només els futurs pensio-
nistes sinó també els actuals. Aquest 
informe també aconsellava al Govern 
avançar l’aplicació del factor de sos-
tenibilitat al 2014 o, com a màxim, al 
període comprès entre 2014 i 2019. 
Poc més tard, el Govern presentava 
al Parlament el Projecte de Llei regu-
ladora del Factor de Sostenibilitat i 
del Índex de Revalorització del Siste-
ma de pensions de la Seguretat So-
cial, publicat en el B.O. de les Corts 
Generals el 4 d’octubre de 2013. 

Aquest projecte de llei preveu, se-
guint les prescripcions del Comitè 
d’experts, la implantació del factor 

de sostenibilitat en les seves dues 
modalitats: 1) L’equitat intergenera-
cional, que es vincula a l’esperança 
de vida en el moment de la jubila-
ció del beneficiari, i 2) La modifica-
ció legal de l’índex de revalorització 
de les pensions. Quant a aquesta 
darrera qüestió, el projecte de llei 
modifica l’Art. 48 de la Llei Gene-
ral de la Seguretat Social, precep-
te que actualment estableix meca-
nismes automàtics d’actualització 
de les pensions en funció de l’IPC 
i que assegura el manteniment del 
seu poder adquisitiu. En canvi, en el 
projecte de llei, que es troba en trà-
mit parlamentari, s’estableixen unes 
fórmules matemàtiques per a fixar 
l’increment anual de les pensions 
públiques partint dels ingressos i les 
despeses del sistema de Seguretat 
Social, preveient-se que, en cap cas, 
les pensions poden créixer nominal-
ment per sota del 0,25% ni per sobre 
de l’IPC més el 0,25%. I encara que 
és cert que aquest nou mecanisme 
legal assegura una pujada mínima 
del valor nominal de les pensions, en 
cap cas garanteix la pujada del valor 
real de les pensions i ni tan sols el 
manteniment del seu poder adquisi-
tiu, atès que quan l’IPC sigui supe-
rior a l’índex de revalorització deter-
minat pels ingressos i despeses del 
sistema o quan l’IPC sigui superior al 
mínim legal garantit –el 0,25%-, les 
pensions públiques veuran minvat el 
seu valor real. Per tant, amb aquesta 
reforma es garanteix previsiblement 
la contenció de despeses atès que 
quasi sempre els increments de les 
pensions seran inferiors al IPC.
 
Quant al factor de sostenibilitat prò-
piament dit –Factor d’Equitat Inter-
generacional-, el projecte de llei li en-
comana la funció d’ajustar l’import 
de la pensió inicial de jubilació, de 
forma que la suma total de la pensió 
que rebrà al llarg de la seva vida un 
pensionista que entri en el sistema 
dintre d’un cert nombre d’anys i que 
previsiblement tindrà més longevi-
tat, sigui equivalent a la que percep 
qui s’ha jubilat anteriorment. Segons 
l’exposició de motius del projecte de 
llei, la finalitat és mantenir la propor-
cionalitat entre les contribucions al 
sistema i les pensions esperades. No 

obstant, això significa que la pensió 
mensual dels futurs pensionistes 
serà necessàriament inferior a la 
dels actuals, que estadísticament 
tenen menys longevitat. El pro-
jecte de llei preveu un mecanisme 
que permet vincular l’import de les 
pensions de jubilació a l’evolució 
de l’esperança de vida dels pen-
sionistes a través d’una fórmula 
matemàtica que incorpora com 
elements de càlcul unes taules de 
mortalitat de la població pensionis-
ta –confeccionades per la Seguretat 
Social- i els 67 anys com edat de 
referència. A partir de la previsible 
esperança de vida en un moment 
concret dels qui es vulguin jubilar, 
s’aplicarà a la quantia resultant de 
la pensió un índex –que es revisarà 
quinquennalment-, de forma que la 
prestació total previsible es repar-
teixi durant els anys de supervivèn-
cia, fent que a major supervivència 
estadística, menor pensió mensual. 
Lògicament, l’Art. 6 del projecte de 
llei preveu que el factor de sosteni-
bilitat s’aplicarà sense perjudici del 
dret dels beneficiaris a percebre el 
complement per mínims. 

En resum, que en contra de les pro-
meses i de les mateixes previsions 
de la Llei 27/2011, el factor de sos-
tenibilitat no s’aplicarà l’any 2027 
sinó a partir del 2019, que no afec-
tarà només als futurs pensionistes 
sinó també als actuals modificant 
l’índex de revisió automàtic de totes 
les pensions contributives, i que no 
afectarà tant sols les pensions de 
jubilació sinó també la resta. Aquest 
panorama augura una futura ten-
dència decreixent de la quantia de 
les pensions públiques i, en base a 
la teoria dels vasos comunicants, és 
previsible un desenvolupament im-
portant dels plans de pensions pri-
vats, als quals hi tindran accés més 
les rendes altes que les baixes. Per 
tant, es confirma un pas decisiu cap 
un canvi preocupant de model de 
pensions públiques que, contradient 
les previsions constitucionals –Arts. 
41 i 50 CE-, previsiblement no seran 
ni suficients davant de situacions de 
necessitat ni garantiran la suficiència 
econòmica dels ciutadans durant la 
tercera edat. 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Novetats en matèria de dret d’estrangeria 
introduïdes per la Llei d’emprenedors
LA LLEI 14/ 2013 DE 27 DE SETEMBRE, DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA 
INTERNACIONALITZACIÓ INTRODUEIX IMPORTANTS NOVETATS EN L’ÀMBIT DEL DRET D’ESTRANGERIA, 
EN REGULAR UN NOU RÈGIM D’ESTRANGERIA QUE COEXISTIRÀ AMB ELS JA EXISTENTS, I EN QUÈ ES 
CONTEMPLEN UNA SÈRIE DE SUPÒSITS EN ELS QUALS PER RAONS D’INTERÈS ECONÒMIC, ES PRETÉN 
FACILITAR I AGILITZAR LA CONCESSIÓ DE VISATS I AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA.

E
l 29 de setembre va 
entrar en vigor la Llei 
14/ 2013 d’ 27 de se-
tembre, de suport als 
emprenedors i la seva 
internacionalització, 

l’objecte de la qual és donar suport 
a l’emprenedor i l’activitat empre-
sarial, afavorir el seu desenvolupa-
ment, creixement i internacionalitza-
ció i fomentar la cultura emprenedo-
ra i un entorn favorable a l’activitat 
econòmica.

La mateixa ,  introdueix impor-
tants novetats en l’àmbit del Dret 
d’Estrangeria, en regular un nou 
règim d’estrangeria que coexistirà 
amb els ja existents. Sota aquest 
nou règim, es contemplen una sèrie 
de supòsits en els quals per raons 
d’interès econòmic, es pretén faci-
litar i agilitzar la concessió de vi-

sats i autoritzacions de residència 
per a nacionals de tercers països no 
pertanyents a la Unió Europea ni a 
l’Espai Econòmic Europeu o Suïs-
sa, a fi d’atreure inversió i talent a 
Espanya.

Entre les novetats més rellevants, cal 
destacar les següents:

Inversors
Una de les mesures més noves adop-
tades per la Llei és la concessió de 
visats d’estada i visats de residència 
a estrangers que es trobin en algun 
dels supòsits següents:

a) Creïn ocupació a través de 
l’establiment i implementació de 
projectes empresarials a Espanya;

b) Inverteixin en projectes empre-
sarials amb impacte de rellevància 
per a l’interès general o la innovació 
científica o tecnològica;

c) Inverteixin en títols de deute pú-
blic espanyol per un valor mínim de 
2.000.000!, o en accions o parti-
cipacions socials d’empreses espan-
yoles o dipòsits bancaris en entitats 
financeres espanyoles per un valor 
mínim de 1.000.000!.

d) Inverteixin en l’adquisició de béns 
immobles a Espanya per un valor 
mínim de 500.000!, lliures de to-
ta càrrega o gravamen almenys per 
aquest import.

Emprenedors
La Llei regula també de forma es-
pecífica l’obtenció de visats i auto-
ritzacions de residència per entrar i 

Rosa M. Ros 
Col·legiada núm. 25.601

16 NOVEMBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



romandre a Espanya amb el fi principal de dur a terme 
els tràmits previs per poder iniciar, desenvolupar o dirigir 
una activitat econòmica emprenedora, entenent per tal 
aquella activitat que sigui de caràcter innovador i amb 
especial interès econòmic per a Espanya, i a tal efecte 
compti amb un informe favorable de l’òrgan competent 
de l’Administració General de l’Estat.

Per a la valoració , es tindrà en compte especialment i 
amb caràcter prioritari la creació de llocs de treball a 
Espanya.

Professionals altament qualificats
Respecte a aquest col·lectiu de treballadors ( personal 
directiu o altament qualificat), per als quals ja existien 
disposicions específiques en la normativa d’estrangeria 
en vigor, es redueixen els llindars requerits a les empre-
ses per a l’accés de les sol·licituds d’autorització a la 
Unitat de Grans Empreses, beneficiant-se així dels avan-
tatges que el nou règim i la tramitació de les mateixes 
davant d’aquesta Unitat , poden aportar.

Es preveu així mateix la possibilitat d’obtenir autorit-
zacions de residència per a graduats i postgraduats 
d’Universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi, 
sense que per a això es tingui en consideració la situació 
nacional d’ocupació.

Trasllats intraempresarials
També en aquest àmbit, la Llei preveu la concessió 
d’autoritzacions de residència a favor de treballadors que 
hagin tingut un període previ mínim de tres mesos de 
relació laboral amb l’ocupador que els vagi a traslladar.

Cal assenyalar que, en tots els casos, la tramitació de les 
autoritzacions recollides en aquesta Llei de suport als 
emprenedors i la seva internacionalització, ha d’efectuar-
se a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratè-
gics, i que aquesta tramitació es durà a terme en un 
procediment únic de sol·licitud, conforme al que disposa 
la Directiva 2011/98/UE de 13 de desembre de 2011.

La Llei suposa un canvi en la política d’ immigració en 
prendre com a enfocament no només la situació del 
mercat laboral, sinó també la contribució al creixement 
econòmic del país que l’atracció d’inversors, emprene-
dors i professionals altament qualificats pot comportar, 
utilitzant així la política d’immigració com a element de 
competitivitat.

En els propers mesos, s’haurà d’analitzar amb deteni-
ment el desenvolupament normatiu que de la mateixa 
pugui derivar, i la concreció pràctica que en la seva im-
plementació dugui a terme la Unitat de Grans Empre-
ses, per tal de poder realitzar una valoració precisa dels 
avantatges que la Llei pugui aportar en cada supòsit 
concret.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

L’intent del registre de la marca 
Barcelona per l’Ajuntament
AQUEST ARTICLE REALITZA ALGUNES REFLEXIONS DES DE LA PERSPECTIVA DE LA LLEI 17/2001, DE 7 
DE DESEMBRE, DE MARQUES, DE LA CONCESSIÓ I POSTERIOR DENEGACIÓ DE LA MARCA COL·LECTIVA 
“BARCELONA” A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. TAMBÉ LES CONSEQÜÈNCIES QUE COMPORTARIA 
ATORGAR EN EXCLUSIVA LA DENOMINACIÓ EN DETRIMENT DE LA RESTA DE POTENCIALS TITULARS.

L’
11 de juliol de 2012 
es va concedir la 
marca col·lectiva 
“B a rce l ona”  a 
l’Ajuntament de 
Barcelona, sense 

que l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques hagués objectat cap defec-
te, de fons o de forma, que pogués 
afectar la registrabilitat d’aquesta 
marca. Contra aquesta conces-
sió, es van presentar dos recursos 
d’alçada en els quals es demanava 
la denegació de la marca col·lectiva 
per contravenir les prohibicions de 
l’article 5 de la Llei, per manca de 
caràcter distintiu, en concret, al con-
siderar-se una denominació genèrica 
o descriptiva, i per induir a l’error, 
així com per no donar compliment 
als articles 63 i 64, reguladors espe-
cífics de les marques col·lectives. Els 
recursos van ser estimats i la marca, 
en conseqüència, denegada en via 
de recurs.

És cert que el tenor de la legisla-
ció actual no prohibeix de manera 
expressa el registre com a marca 
d’indicacions geogràfiques, excep-
te en els casos en què el distintiu 
de la marca estigui composat de 
manera exclusiva per una indica-
ció geogràfica sense cap altre ele-
ment denominatiu o figuratiu. Dit 
d’una altra manera, la concessió 
dels drets d’exclusiva sobre aques-
tes denominacions per se limita-
ria de manera injusta les opcions 
d’identificació de l’origen geogràfic 
dels competidors.

Això no vol dir  que el  vocable 
“Barcelona” no pugui formar part 
d’una marca que en el seu con-
junt distintiu  incorpori més ele-
ments. Concretament en el cas 
de “Barcelona” existeixen prop 
de 4.000 marques espanyoles re-
gistrades i/o sol·licitades que in-
corporen aquest vocable com a 

Teresa González Martínez 
Col·legiada núm. 29.358
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element distintiu, totes elles ante-
riors a l’actual sol·licitud de marca 
col·lectiva “Barcelona” formalitza-
da per l’Ajuntament de Barcelona.

El primer motiu que trobem com 
a impediment per al registre de la 
marca “Barcelona” és la modali-
tat de registre escollida: la marca 
col·lectiva. Aquesta és una figura 
que requereix uns formalismes 
específics segons estableix l’art. 
63.1 de la Llei de Marques, que 
són aportació d’un reglament d’us 
i distintiu concret que es demana.

1. L’apor tac ió  d ’un Reg lament 
d’ús, necessàriament, ha de con-
templar les condicions d’afiliació 
a la persona jurídica sol·licitant 
per part d’aquells que vulguin ser 
usuaris de la marca. Aquest requi-
sit que no es troba en tot el Regla-
ment d’ús de la marca col·lectiva 
“Barcelona” ni tampoc apareix cap 
referència en la documentació que 
l’Ajuntament de Barcelona va po-
sar a disposició dels potencials 
usuaris per a fer la corresponent 
sol·licitud d’ús d’aquesta marca.

De fet,  l ’essència d’aquesta ti-
pologia de marques és, precisa-
ment, que els usuaris de la marca 
col·lectiva no són únicament usua-
ris, com ho seria per exemple un 
llicenciatari sinó que, a més, han 
de passar a ser integrants de la 
persona jurídica titular de la ma-
teixa. Tenint en compte les parti-
culars característiques de la per-
sona jurídica sol·licitant de la mar-
ca, l’Ajuntament de Barcelona, no 
sembla que es pugui donar aquest 
requisit d’afiliació.

2. Distintiu concret que es dema-
na. En aquest cas, “Barcelona” no 
és només el nom d’un municipi, 
del qual el sol·licitant de la marca 
col·lectiva és el seu Ajuntament, 
sinó que també dóna nom a la pro-
víncia. D’aquesta manera, la con-
cessió de la marca col·lectiva a fa-
vor del seu sol·licitant, Ajuntament 
de Barcelona, estaria donant un 
monopoli sobre aquesta denomi-
nació que ultrapassaria, fins i tot, 
el propi àmbit de competències de 

l’Ajuntament en detriment d’altres 
institucions o administracions i, a 
la vegada, atorgaria uns privilegis 
als usuaris de la marca que serien 
discriminatoris respecte a la resta 
de comerciants, fabricants i pres-
tadors de serveis no municipals.

De fet, el propi Reglament d’ús 
estableix com a condició per a 
poder accedir a la corresponent 
autorització d’ús que el sol·licitant 
“bé desenvolupi la seva activitat 
empresarial o professional de for-
ma acreditada i reconeguda a la 
zona d’influència metropolitana de 
la ciutat de Barcelona, bé es pro-
posin utilitzar la marca col·lectiva 
“Barcelona” per distingir produc-
tes o serveis vinculats amb la ciu-
tat de Barcelona o amb els sen-
yals d’identitat que distingeixen a 
la ciutat de Barcelona” (art. 6.1 b) 
del Reglament d’ús).

En aquest sentit, tal i com ha con-
siderat la pròpia Oficina de Mar-
ques, la marca col·lectiva incom-
pliria la prohibició de l’article 5. 1 
g) de la Llei de Marques, al donar 
lloc clarament a error pel que fa 
a la procedència geogràfica dels 
productes o serveis distingits amb 
aquesta marca.

Una altra qüestió sobre la que 
també volem fer algunes consi-
deracions és si, realment, la de-
nominació “Barcelona” purament 
denominativa pot arribar a ser una 
marca col·lectiva ja que, al marge 
d’altres consideracions addicio-
nals respecte al Reglament d’Ús, 
el fet és que de no poder obrir 
als interessats l’afiliació a l’entitat 
sol·licitant, la tramitació com a  
marca col·lectiva d’aquest distintiu 
es fa inviable.

Finalment, l’ius prohibendi limitat 
de les marques col·lectives de l’art. 
62.3 també planteja dubtes sobre 
l’eficàcia d’un registre d’aquest ti-
pus, atès que no permet prohibir 
a tercers l’ús d’aquestes marques 
quan es faci conforme a las pràc-
tiques lleials en matèria industrial 
o comercial i, en particular, quan 
estigui autoritzat a utilitzar una 
denominació geogràfica.

L’Ajuntament de Barcelona, se-
gons consta a l’Oficina de Mar-
ques, ha presentat el correspo-
nent recurs contenciós-adminis-
tratiu contra aquesta denegació 
per recurs de la marca col·lectiva. 
D’aquesta manera haurà de ser el 
corresponent Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya qui,  en apli-
cació de la legalitat vigent, confir-
mi o revoqui la resolució denega-
tòria d’aquesta marca.

En qualsevol cas, tot i ser lloable 
que es vulgui protegir la correcta 
utilització i registre de la deno-
minació “Barcelona”, tant la prò-
pia Llei de Marques com altres 
cossos legals (competència des-
lleial, publicitat, etc.) ja perme-
ten aquesta protecció, facilitant 
tots els instruments necessaris a 
l’efecte.

Per tant, l’obtenció d’un registre 
de marca col· lect iva “Barcelo-
na” no afegiria, en principi, més 
protecció a la ja existent però si 
comportaria, donat el cas, que els 
interessats en utilitzar aquesta de-
nominació haguessin de complir 
amb més requisits administratius 
i, potser, fiscals.

L’Ajuntament de 
Barcelona en obtenir 
el registre de la marca 
Barcelona ha intentat 
frenar el registre de 
marques que inclogui el 
registre “Barcelona”
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ACTUALITAT 
PELS PASSADISSOS

La Junta Directiva de l’Associ-
ació Intercol·legial de Col·legis 

Professionals de Catalunya va 
acordar la seva adhesió al Mani-
fest-Compromís del Pacte Nacio-
nal pel Dret a Decidir.

La Intercol·legial, que va assistir 
a la reunió constituent del Pac-
te Nacional pel Dret a Decidir 
juntament amb altres represen-
tants de la societat civil cata-
lana, subscriu el text redactat 
per l’expresident del Parlament 
Joan Rigol.

El Manifest expressa el ple su-
port al procés democràtic ex-
pressat pel Parlament de Cata-
lunya per tal que el poble ca-
talà pugui exercir el seu Dret a 
Decidir.

L’Associació 
Intercol·legial 
s’adhereix al 
Manifest pel 
Dret a Decidir

A
r ran  de  la  p re -
s e n t a c i ó  q u e 
e l  C o l · l e g i 
d ’A d v o c a t s  d e 
Barcelona va fer 
al Síndic de Greu-

ges, Rafael Ribó, del Manifest en 
defensa del Torn d’Ofici així com 
del lliurament de les més de 1.200 
signatures de suport a aquest text, 
el Síndic ha comunicat a aquesta 
corporació el suggeriment que va 
enviar al Departament de Justícia: 

El Síndic demana a Justícia 
pagaments puntuals

 “Per tal que la reducció en els im-
ports dels mòduls de compensació 
econòmica no impliquin una reduc-
ció de la qualitat i dedicació dels 
professionals al servei de la justí-
cia gratuïta, us suggereixo que els 
pagaments d’aquestes retribucions 
es facin de manera puntual, amb la 
finalitat que els advocats/des que 
han realitzat els serveis no es vegin 
doblement penalitzats –d’una ban-
da reducció dels imports, i d’altra 
banda, demora en els pagaments-”

L’Advocacia Catalana 
contra les últimes 
reformes legislatives

E
l conseller de Justícia, 
Germà Gordó, junta-
ment amb el presi-
dent del Consell de 
l’Advocacia Catalana, 
Miquel Sàmper i el de-

gà del Col·legi d’Advocats de Manresa, 
Abel Pié, van inaugurar les Jornades 
de Juntes de Govern 2013 celebrades 
a Manresa els dies 8 i 9 de novembre. 
L’acte va comptar amb la participació 
del degà de l’ICAB, Oriol Rusca.

L’avantprojecte de Llei de Demarca-
ció i Planta, que preveu l’eliminació 
dels jutjats comarcals, o la Llei de 
Col·legis Professionals, que elimi-
na la col·legiació obligatòria per 
als advocats que treballen per 
compte de tercers amb funcions 
d’assessorament, són algunes de 
les darreres reformes legislatives 
que van ser objecte de debat. Podeu 
consultar les conclusions d’aquestes 
jornades a www.cicac.cat

El Col·legi convoca la XV edi-
ció del concurs de narració 

cur ta Contes d’Advocats. Els 
treballs es poden presentar fins 
a les 14 hores del 14 de març 
de 2014 a la seu col·legial (Ma-
llorca, 283. 08037 Barcelona), 
indicant en el sobre XV Edició 
del Concurs de narració curta 
Contes d’Advocats.Podeu con-
sultar les bases a www.icab.cat 
(apartat notícies).

XV edició del  
concurs de  
narrativa curta  
Contes d’Advocats
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L
a “Asociación de Co-
municadores e Infor-
madores Jurídicos’ 
(ACIJUR) va conce-
dir el Premi ‘Vete a 
hacer Puñetas’ a les 

taxes judicials atès el rebuig que 
han provocat la seva entrada en vi-
gor, ara fa un any, per part de tots 
els operadors jurídics.

Pel que fa a la categoria del Premi 
‘Puñetas de Oro’ va ser concedit 
als jutges d’Instrucció, “A  tots 
i cadascú d’ells, la  societat  els 
deu un  reconeixement”, destaca 
l’ACIJUR.

El premi ‘Puñetas de Plata’ el van 
atorgar a la “tenacitat i perseve-
rança” de  l’advocat, Dionisio Mo-
reno, i del jutge del Mercantil José 
María Fernández Seijo, pel seu tre-
ball ja que ha fet possible la mo-
dificació de la legislació hipoteca-

Premi ‘Vete a hacer 
Puñetas’ a les taxes

Per tercer any consecutiu, la 
seu del Col·legi d’Advocats 

de Barcelona va obrir les seves 
por tes a la ciutadania el dis-
sabte 19 d’octubre amb motiu 
de 48h Open House Barcelona, 
una iniciativa que permet visi-
tar espais d’interès arquitectò-

48h Open house barcelona

El Consell de 
l’Advocacia 
demana que 
el català sigui 
obligatori a la 
justícia 

ria en allò relatiu a les clàusules 
abusives, per atorgar una major 
protecció als deutors hipotecaris 
que corrien el risc de perdre el seu 
habitatge. 

Mentre que Las ‘Puñetas de Bron-
ce’ van ser per al ‘Plan Intensivo 
de Nacionalidad de la Dirección 
General de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Jus-
ticia’ per haver permès agilitar el 
col·lapse d’expedients de naciona-
litat acumulats.  

Enguany, ACIJUR va atorgar el 
premi ‘Puñetas Periféricas’ -que 
vol distingir la tasca desenvolupa-
da per alguna persona o institu-
ció jurídica més enllà de la capi-
tal d’Espanya, al “Programa Edu-
cando en Justicia” que va posar 
en marxa el Tribunal Superior de 
Justicia de Múrcia per crear jutjats 
de pau educatius als col·legis. 

El Consell de l’Advocacia Ca-
talana s’ha adreçat a tots 

el partits polítics catalans per 
demanar-los que impulsin una 
modificació de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, per tal que 
el coneixement del català sigui 
considerat un “requisit”, i  no 
només un “mèrit”, per exercir 
a l’Administració de Justícia de 
Catalunya. El conseller Germà 
Gordó, en una jornada celebrada 
a Vic, va donar suport a la pro-
posta i va avançar que des del 
Parlament els partits preparen 
una proposició de llei per garan-
tir el dret de l’ús del català a la 
Justícia que, un cop aprovada, 
es presentarà al Congrés.

Actualment, només es reque-
reix el coneixement del cata-
là al  personal no judicial  de 
l’Administració de Justícia a Ca-
talunya, ja que la resta de fun-
cionaris -jutges, magistrats, fis-
cals i secretaris judicials- tenen 
caràcter de cos estatal, per la 
qual cosa el coneixement de la 
llengua catalana només compta 
com a “mèrit”.  

nic que habitualment no estan 
oberts al públic.  Més de 400 
persones van poder visitar de 
15 a 19h el Palauet Casades, 
un edifici classicista de planta 
rectangular que s’organitza al 
voltant d’un pati central, cobert 
per una claraboia i format per 

columnes de marbre multico-
lors.  Al seu interior, van poder 
visitar, a més de l’emblemàtic 
Pati de Columnes, la Biblio-
teca de l ’ ICAB, considerada 
una de les biblioteques jurídi-
ques privades més importants 
d’Europa.
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OPINIÓ 
L!OBSERVATORI

Un any de dol,  
un any de taxes judicials

A
mb motiu del primer 
aniversari de l’en-
trada en vigor de la 
Llei 10/2012 de ta-
xes judicials impul-
sada pel ministre de 

Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, el 
20 de novembre es va celebrar una 
concentració a la Ciutat de la Justí-
cia. La concentració va reunir prop 
de 400 persones, entre advocats i 
altres operadors juridics. Els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials 
també s’han fet ressò de les deman-
des realitzades per l’ICAB.  

Amb aquesta reivindicació el Col·legi 
vol alertar, un cop més, dels obsta-
cles que s’estan posant als ciutadans 
per reclamar els seus drets davant la 
justícia. Les taxes judicials compor-
ten una justícia per a rics i una altra 
per a pobres. L’ICAB no vol deixar 
per a l’oblit l’època en què no estava 
restringit l’accés als tribunals. Per 
això, l’advocacia barcelonina està de 
dol, i va escenificar el funeral de la 
“mort de la justícia” repartint esque-
les entre els assistents. 

El Col·legi no defalleix i continuarà 
treballant fins aconseguir la deroga-
ció de les taxes judicials tal com ha 
passat a França.  El Govern francès 
va decidir eliminar amb efectes a 
partir de gener de 2014 la Llei de Fi-
nances del 29 de juliol de 2011, apro-
vada durant el mandat de Nicolas 
Sarkozy, que establia el pagament 
d’una taxa judicial de 35 euros a les 
persones físiques que volien iniciar 
actuacions judicials en matèria civil, 
laboral, família, habitatge i contenci-
ós administratiu. 

Un any de lluita
El 12 de novembre de 2012, l’ICAB va 
participar en la que seria la prime-
ra d’una sèrie de concentracions on 
l’advocacia mostraria el seu rebuig 
a la llei de taxes judicials. Aquestes 

concentracions silencioses van su-
posar un clam unànime de tots els 
operadors jurídics ( jutges, fiscals, 
advocats, procuradors) a més d’or-
ganitzacions de consumidors, as-
sociacions de víctimes de trànsit, 
entre d’altres col·lectius  contra la 

Llei 10/2012 per la qual es regulen 
determinades taxes en l’àmbit de 
l’Administració de justícia 

Alhora, el Col·legi va impulsar una 
campanya de recollida de signatu-
res que sumades a les aconsegui-
des pels altres col·legis d’advocats 
(11.000 a Catalunya) va permetre 
entregar més de 250.000 signatu-
res de rebuig a les taxes judicials 
al ministeri de justícia. 

L’ICAB també va posar a disposi-
ció dels col·legiats dues possibi-
litats jurídiques per accionar da-
vant de  les taxes judicials estatals 
i que van des de poder plantejar 
una qüestió d’inconstitucionalitat 
a interposar reclamació econòmica 
administrativa.

L’ICAB s’ha concentrat 
davant la Ciutat de la 
Justícia per protestar 
contra el primer any  
de les taxes judicials
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Agència Catalana de Consum. Bé, 
després de les taxes judicials ja no 
em costa de creure gairebé res de 
la inventiva recaptatòria.

Però la sorpresa es va anar incre-
mentant a mida que llegia la nova 
taxa. El subjecte passiu de la taxa 
no és pas qui presenta la reclama-
ció, és a dir, qui fa us d’aquest ser-
vei públic (art. 1.2 del Decret legis-
latiu 3/2008, de 25 de juny), sinó 
que el subjecte passiu és l’empre-
sa reclamada quan aquesta sigui 
alguna de les que presta serveis 
bàsics, d’acord amb l’article 251-2 
del Codi de Consum. És a dir: de-
mani vostè la prestació d’un ser-
vei públic que ja el pagarà aquell 
altre. La perplexitat va arribar al 
seu punt màxim en llegir que la 
taxa s’acredita amb independència 
del resultat de la reclamació i dels 
mecanismes que finalment s’utilit-
zin per intentar-ne la resolució.

Arribats a aquest punt, és on ar-
ribo a la conclusió que l’afany/ne-
cessitat recaptatòria ha fet delirar 
als inventors de tributs.

Taxa de l’Agència Catalana de 
Consum o sanció arbitrària?

E
l  B u t l l e t í  O f i c i a l 
de l  Par lament  de 
Catalunya de 5 de 
novembre publ ica 
el Projecte de l lei 
de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del 
sector públic. El Projecte recull les 
mesures tributàries que el Govern 
de la Generalitat pensa aplicar a 
partir del proper any.

Dins de l’amalgama de taxes i im-
postos que l’actual Govern pensa 
crear, em sorprèn de forma alar-
mant una taxa en concret.

La referida taxa té per fet imposa-
ble “la gestió i tramitació, per part 
de l ’Agència Catalana del Con-
sum, de les reclamacions que si-
guin presentades per les persones 
consumidores”.

En llegir-ho em costava de creure 
que es pogués considerar la pres-
tació d’un servei públic subjecte a 
taxa, la gestió i tramitació d’una 
reclamació d’un consumidor a la 

IGNASI FERNÁNDEZ DE SENESPLEDA, COL·LEGIAT 25.886

L’article 9.3 de la Constitució Es-
panyola proscriu la interdicció de 
l’arbitrarietat dels poders públics.

Pel cas que ens ocupa, és abso-
lutament arbitrari que qualsevol 
persona pugui presentar una re-
clamació i, amb independència de 
si és fonamentada o no, i tingui o 
no raó, es faci pagar 100! al recla-
mat. M’atreveixo a dir que això no 
és cap taxa, l’empresa reclamada 
no ha sol·licitat res, ni fa ús de cap 
servei. En el millor dels casos el 
que pretenen establir és una nor-
ma que delega en els particulars 
la facultat de sancionar a les em-
preses que presten serveis bàsics, 
simplement presentant un escrit 
que porti per nom reclamació a 
l’Agència Catalana de Consum. Un 
disbarat.

Esperem que la tramitació parla-
mentària posi una mica de seny 
a tot plegat. L’increment dels in-
gressos de la Generalitat té unes 
línies vermelles que no es poden 
sobrepassar.

És absolutament 
arbitrari que qualsevol 
persona pugui presentar 
una reclamació i amb 
independència de si 
és fonamentada o no, i 
tingui o no raó, es faci 
pagar 100! al reclamat
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Sala de Bases de dades oberta  
a la Biblioteca, en dissabte

D
es d’aquest mes, 
l a  B ib l i o teca  de 
l’ICAB obre la sa-
la de les bases de 
dades en dissabte 
per tal que es pu-

guin consultar en l’horari de 9 a 
14 h les següents bases de dades:  
Aranzadi, BOE, Datadiar, El De-
recho, Dogc, Iustel, La Ley, Lexno-
va, Quantor, RJC, Sepin, Tirant Lo 
Blanch i  Vlex. Hi haurà un biblio-
tecari que us podrà ajudar si teniu 
cap dubte. A més, també es podrà 
fer ús de l’accés a internet a través 
dels 18 ordinadors de la sala.  
 
D’aquesta manera la Biblioteca 
amplia els serveis que ofereix ha-

Sessió oberta de l’Acadèmia sobre laïcitat

L’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya va ce-

lebrar una sessió oberta sobre “El 
principi jurídic de laïcitat”, el passat 
5 de novembre, amb la participació 
com a ponent de Rafael Navarro 
Valls, catedràtic de dret eclesiàstic 
de l’Estat a la universitat Complu-
tense de Madrid, doctor honoris 
causa a Torí, vicepresident de la 
Conferencia de Academias Jurídi-
cas y Sociales Iberoamericanas, a 
més d’autor de nombroses obres 
relatives al matrimoni i la família. 

L’acte va ser presidit pel president 
de l’Acadèmia catalana, Josep-D. 
Guàrdia i Canela, que va destacar 
que s’havia escollit celebrar una 
sessió sobre la laïcitat  “en un mo-
ment en el qual el tema no tingués 
la virulència que sol posar-se de 
manifest quan està d’actualitat i és 
objecte de debat polític partidista” 
i va afegir: “creiem que és un bon 
moment per analitzar-lo des d’una 
perspectiva jurídica, i volem reite-
rar el nostre propòsit de dialogar 

amb la comunitat jurídica del nos-
tre país amb la finalitat d’afrontar 
qüestions que són o haurien de ser, 
objecte constant de preocupació 
en el nostre entorn social”. 

Després de la intervenció del pro-
fessor Navarro Valls es va obrir un 
col·loqui entre els assistents. 

El president de l’Acadèmia de Ju-
risprudència i Legislació de Cata-
lunya va voler agrair públicament 
l’assistència del pare Abat del Mo-
nestir de Montserrat, Josep Maria 
Soler Canals, qui per primera vega-

da participava en un acte de l’Aca-
dèmia, i va ser l’encarregat a més, 
de cloure aquesta sessió. 

La sessió va comptar també amb 
l’assistència del fiscal en cap de Ca-
talunya, José Ma. Romero de Tejada; 
del director general de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat, Santiago 
Ballester Muñoz; del president del 
Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya, Joan Egea Fernàndez; i 
de membres de l’Acadèmia de Juris-
prudència i Legislació de Catalunya, 
entre d’altres personalitats. 

bitualment en el cap de setmana.  
Podeu consultar el catàleg i totes 

les novetats i serveis de la Biblio-
teca a través de www.icab.cat
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Al professor Dr. Manuel Serra 
Domínguez, in memoriam

E
l 10 de novembre ens va 
deixar el Professor Ma-
nuel Serra Domínguez, 
insigne Catedràtic de Dret 
Processal de la Universi-
tat de Barcelona i brillant 

advocat en exercici des de l’any 1959.

Malgrat els seus 78 anys, el Professor 
Serra gaudia d’una salut excel·lent fins 
al punt que fins i tot els seus gossos es 
cansaven al seguir-lo en els seus llarg 
passejos per les muntanyes dels Ports 
de Tortosa. Fa pocs dies vam coincidir 
en una Taula Rodona i, més seriosa-
ment que en broma, deia que pensava 
seguir treballant com a mínim uns altres 
25 anys, com ha fet, a plena activitat 
científica i professional fins al darrer dia.

Reconegut com un dels processalistes 
més eminents de tots els temps, la seva 
contribució al Dret Processal és incom-
mensurable, destacant, entre moltes d’al-
tres, les seves aportacions en matèria de 
prova i recurs de cassació. Com advocat 
en exercici treballava infatigablement. Sen-
se necessitat de passants, col·laboradors 
o ajudants, l’advocat Serra, distingit pel 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
la Medalla d’Or de la Corporació, igual 
plantejava un recurs de cassació (sense 
dubte, era un dels “clients” més habituals 

del Tribunal Suprem), que assumia una 
defensa penal, presentava un concurs de 
creditors, un contenciós-administratiu o un 
recurs d’empara, o impugnava una liquida-
ció de plusvàlua,  amb la mateixa mestria 
en qualsevol àmbit. La seva capacitat de 
treball era inigualable. Un dia em va con-
fessar el seu “secret”: feia dues jornades 
laborals cada dia de la setmana!

Els seus exalumnes es compten per 
milers i, per molt ocupat que estigués, 
sempre atenia a qualsevol per resoldre 
les més variades consultes, no només 
processals. El seu saber enciclopèdic li 
permetia aconsellar certerament sobre 
qualsevol matèria jurídica.

Líder indiscutible de l’anomenada Escola 
de Dret Processal de Barcelona, va dirigir 
desenes de Tesis Doctorals i  entre els 
seus deixebles s’hi troben la majoria dels 
actuals Catedràtics de Dret Processal de 
les Universitats Catalanes, com el profes-
sor  Ramos Méndez de la UPF i els profes-
sors Nieva Fenoll i jo mateix de la UB, i, de 
segona generació, els professors Cachón 
Cadenas i Franco Arias de la UAB, amb-
dós deixebles del primogènit Professor 
Ramos, i Picó Junoy, deixeble de la pro-
fessora Victoria Berzosa de la URV.

Conferenciant agut, crític (“rotunda-
mente en contra” era una de les seves 
expressions habituals) i polemista, les 
seves al·locucions a velocitat de ver-
tigen eren sempre brillants. Escoltant 
el professor Serra sempre s’hi aprenia 
quelcom.

Els que vam tenir la sort de formar-
nos al seu estel, mai no podrem estar 
prou agraïts.

Descansi en pau, Mestre!

Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
Catedràtic de Dret Processal 
de la Universitat de Barcelona.
Ex Degà de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona

L’ICAB actua com a mediador entre el Departament de Justícia i 
els funcionaris de Justícia

El Col·legi d’Advocats de Barcelona 
ha actuat com a mediador entre 

el Departament de Justícia i el comi-
tè de vaga dels funcionaris/àries de 
l’Administració de Justícia a Catalu-
nya: UGT, CCOO, STAJ i CSIF. L’ob-
jectiu és trobar punts d’acord entre 
ambdues parts per poder desconvo-
car la vaga indefinida que els funci-
onaris d’aquest àmbit van iniciar el 
passat 4 de setembre. 
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El Consejo i el Consell de l’advocacia 
feliciten l’ICAB per l’organització del I 
Congrés del Torn d’ofici

E
ls dies 24 i 25 d’octubre 
de 2013 va tenir lloc 
el I Congrés del Torn 
d’ofici organitzat per 
l’ICAB. Amb el lema 
“Sense Torn, no hi ha 

justícia. Entre tots podem canviar el 
Torn d’Ofici? La teva opinió compta”, 
es va reunir més de 300 participants, 
amb l’objectiu d’analitzar com millo-
rar el servei i per evidenciar el clam 
unànime de l’ICAB contra  l’avant-
projecte de Llei d’assistència jurídica 
gratuïta. El representant del Conse-
jo General de la Abogacía Española 
(CGAE), Francisco Javier Lara (degà 
del Col·legi d’advocats de Màlaga) i el 
representat del Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya 
(CICAC), Miquel Rodríguez (col·legi 
d’advocats de Sant Feliu) han volgut 
fer palesa la seva felicitació per l’or-
ganització d’aquest I Congrés del Torn 
d’Ofici, alhora que han indicat les ac-
cions que les respectives institucions 
estan duent a terme en aquest tema. 

Vull felicitar al Col·legi d’Advocats de 
Barcelona per la celebració del Primer 
Congrés del Torn d’Ofici, atès que és 
el primer congrés d’aquestes caracte-
rístiques que s’ha organitzat i ha tin-
gut un gran èxit de participació. Hem 
de fer conèixer a la societat la tasca 
que es fa des del torn d’Ofici i sobre-
tot, hem d’aconseguir dignificar la pro-
fessió. Per això penso que el Congrés 
hauria de tenir continuïtat.

Des del Consell de l’advocacia estem 
treballant per dignificar la professió 
i perquè es valori la tasca social de 
l’advocat d’ofici. Per això volem acon-
seguir, d’una banda, que els mòduls 
de pagament  tinguin la quantia que 
es percebia abans de les retallades 
més la recuperió de l’IPC, ide l’altra la 
puntualitat en el pagament. Aquestes 
reclamacions les hem fet davant  la 
conselleria, perquè sense advocat no 
hi ha justícia. 

Miquel Rodríguez, president del 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu

La celebración de un congreso exclusivo 
sobre el Turno de Oficio es una iniciativa 
muy positiva, y por ello quiero felicitar 
al Colegio de Abogados de Barcelona. 
De hecho considero que debería tener 
continuidad y como responsable del 
turno de Oficio del Consejo General de 
la Abogacía Española voy a plantear la 
posibilidad que el Congreso se celebre 
cada año en la sede de un Colegio.  

Sobre la situación de los abogados 
adscritos al Turno del Oficio cabe des-
tacar que los recortes están afectando 
a todas las comunidades aunque en 
algunas la rebaja de los módulos ha si-
do de hasta un 40%. Las comunidades 
que están sufriendo más son Valencia 
y Andalucía. Per por regla general se 
paga poco, tarde y mal. 

Des del CGAE estamos trabajando pa-
ra conseguir un mejor trato para con 
los abogados, especialmente del Tur-
no; tenemos una actitud beligerante 
con el Ministerio de Justicia.  

Francisco Javier Lara, decano 
del Colegio de Abogados de Málaga 

Treballem junts cada dia, 
per un món més just.

Bon Nadal
i Feliç Any 2014 
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Resum de les conclusions del  
I Congrés del Torn d’Ofici de l’ICAB

I. Conclusions de la primera
ponència. Torn d’ofici i justícia 
gratuïta. La seva diferenciació.

1.- APROFITAR la modificació de la 
Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta 
per denominar-la Llei de l’actuació 
d’ofici i de l’assistència jurídica 
gratuïta, en tant que és obligació 
constitucional derivada de l’Estat 
de Dret el garantir la defensa de les 
persones a través de la designació 
d’un advocat d’ofici, extrem que 
no s’ha de confondre amb el dret a 
l’assistència jurídica gratuïta. 
 
2.- REIVINDICAR la garantia, a 
càrrec de les Administracions Pú-
bliques, de la retribució dels hono-
raris dels advocats d’ofici. Aquesta 
garantia s’ha de donar tant si la de-
signació deriva de justícia gratuïta, 
prèvia obtenció del reconeixement 
del dret,  com si deriva  de petició 
d’advocat de torn d’ofici.
  
3.- RECLAMAR que les Administra-
cions Públiques garanteixin i habi-
litin els procediments (judicials o 
administratius)  per l’obtenció del 
pagament dels honoraris dels advo-
cats del Torn d’Ofici en els supòsits 
en què aquests tinguin dret al seu 
cobrament a càrrec del client.   

II. Conclusions  de la segona 
ponència: assistència al detingut.

1.- REIVINDICAR que es portin a 
terme les modificacions legals ne-
cessàries per tal de millorar la regu-

lació sobre l’assistència al detingut, 
tenint en compte:

a. Necessitat que SEMPRE es comu-
niqui la detenció de qualsevol ciutadà 
al col·legi d’advocats,  i que aques-
ta comunicació es faci SEMPRE des 
del primer moment  de la detenció, i 
amb expressa indicació de l’hora de 
detenció.
b.- Necessitat de procedir a la crida 
de l’advocat designat o a la designa-
ció d’advocat d’ofici des d’aquesta 
comunicació, en tant que és la de-
tenció del ciutadà i no la diligència de 
declaració del detingut la que genera 
el dret a l’ assistència lletrada durant 
la detenció.
c.- Reconeixement de la tasca de 
l’advocat durant la detenció amb  
funcions d’autèntica direcció i de-
fensa lletrada. (control de la deten-
ció, assessorament al detingut inclús 
en moments anteriors al de la seva 
declaració, accés al contingut de 
l’atestat): en definitiva, possibilitat 
d’exercici real i efectiu del dret de 
defensa. 
d.- Conveniència d’aconseguir la  re-
ducció dels temps de la situació de 
detenció. 

2.- RECLAMAR la reducció  real 
dels terminis de la posada del detin-
gut a disposició judicial, recordant 
que el termini de 72 hores és un 
termini de màxims, exigint a les ad-
ministracions competents la posada 
en funcionament de les conduccions 
de detinguts necessàries per tal de 
fer efectiva aquesta reclamació.

3.- EXIGIR de les Administracions 
Públiques dotació econòmica sufi-
cient per donar una correcta cobertu-
ra a l’assistència lletrada al detingut.

4.- RECONÈIXER específicament 
que l’art 520 de la LE Crim no és 
aplicable als  supòsits de procedi-
ments administratius d’estrangeria, 
en els que  s’ha de garantir sem-
pre  la intervenció de l’advocat, 
sense cap tipus de limitació, des-
plegant normes que així ho recullin 
específicament.

5.- MANTENIR la defensa lletrada 
única en les diferents incidències 
d’estrangeria que es puguin donar, 
facilitant en cas de no ser possible, 
les dades de l’advocat que inicial-
ment hagi pogut assistir al ciutadà 
estranger, per tal de possibilitar la 
unitat de defensa.

III. Conclusions de la tercera
ponència: abast del dret 
a l’assistència jurídica gratuïta.

1 .- REIVINDICAR un sistema de 
justícia gratuïta que contempli la 
totalitat de prestacions que han 
d’acompanyar a l’exercici real del 
dret a defensa (mediació extra pro-
cessal, intèrprets, administradors 
concursals, pericials prèvies al pro-
cediment judicial,etc).

2.- REBUTJAR  l’actual avantpro-
jecte de Llei d’Assistència Jurídica 
Gratuïta, en tant que aquest:

ELS DIES 24 I 25 D’OCTUBRE DE 2013 VA TENIR LLOC EL I CONGRÉS DEL TORN D’OFICI 
ORGANITZAT PER L’ICAB. AMB EL LEMA “SENSE TORN, NO HI HA JUSTÍCIA. ENTRE 
TOTS PODEM CANVIAR EL TORN D’OFICI? LA TEVA OPINIÓ COMPTA”, EL CONGRÉS VA 
REUNIR MÉS DE 300 PARTICIPANTS, AMB L’OBJECTIU D’ANALITZAR COM MILLORAR EL 
SERVEI I PER EVIDENCIAR EL CLAM UNÀNIME DE L’ICAB CONTRA  L’AVANTPROJECTE 
DE LLEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA.  A CONTINUACIÓ, TENIU EL RESUM DE 
LES CONCLUSIONS DEL CONGRÉS, DIVIDIDES EN LES CINC PONÈNCIES QUE ES VAN 
DESENVOLUPAR AL LLARG DELS DOS DIES.
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NO CONTEMPLA totes les necessi-
tats i prestacions accessòries que 
l’advocat necessita per poder portar 
a terme una defensa de qualitat.

CONFIGURA UN SISTEMA INTER-
VENCIONISTA SOBRE l’advocat in-
admissible des del punt de vista de 
la independència i llibertat que ha 
de caracteritzar la tasca d’aquest.
 
BUROCRATITZA encara més els 
tràmits per obtenir el reconeixement 
del dret a justícia gratuïta, oblidant 
la racionalitat i eficiència que ha de 
primar en un servei públic.

3.- RECLAMAR la conveniència  de 
que per obtenir el reconeixement de 
justícia gratuïta tothom hagi d’acreditar 
carència d’ ingressos i recursos econò-
mics, sense perjudici de l’avançament 
de la designa d’advocat en situacions 
d’urgència per garantir  el dret de de-
fensa des del primer moment.

4.- UNIFICAR el tractament de 
l’obtenció del dret a assistència ju-
rídica gratuïta davant del TJUE amb 
els sistemes establerts a les dife-
rents legislacions dels Estats mem-
bres.  El reconeixement del dret en 
l’Estat on es desenvolupa el procedi-
ment en el que es planteja la qüestió 
prejudicial ha de ser suficient  per 
tal d’obtenir el mateix davant del Tri-
bunal de Justícia de l’ Unió Europea.

5.- RECLAMAR de les Administra-
cions Públiques el REFORÇ  dels 
serveis d’orientació jurídica con-
templant  l’especialitat i  la neces-
sitat d’arribar a tota la ciutadania, 
posant especial èmfasi a l’atenció 
als centres penitenciaris i als CIES. 

IV. Conclusions  de la quarta 
ponència: finançament del sistema 

1.- DEFENSAR l’actual model de 
Torn d’Ofici i sistema de justícia gra-
tuïta, en tant que és el sistema que 
permet la més àmplia independèn-
cia i llibertat de criteri de l’advocat 
en la seva tasca de defensa, com 
s’ha demostrat sobradament des 
de la seva implantació, descartant 
altres models alternatius.

2.- REIVINDICAR  de les Administra-
cions Públiques la garantia de cober-
tura del sistema de Justícia Gratuïta i 
de Torn d’Ofici, amb recursos econò-
mics estables i suficients,   sense que 
la prestació del servei sigui a càrrec 
dels advocats.

3.- MANIFESTAR  el més absolut re-
buig de les taxes com a forma de fi-
nançament  del sistema de Justícia 
Gratuïta i de Torn d’Ofici, en tant que: 
a. Vulneren el dret a accedir a la 
justícia.
b. No garanteixen que el sistema de 
justícia gratuïta i torn d’ofici sigui pres-
tat amb la garantia d’un servei públic 
essencial per l’estat social, democràtic 
i de dret. 
c. No hi ha garantia de l’efectiva trans-
ferència dels fons recaptats al sistema 
de justícia gratuïta.

4.- EXIGIR el reconeixement  de la tas-
ca que els advocats del torn d’ofici fan 
en defensa de l’Estat de dret diària-
ment. Aquest reconeixement ha de te-
nir el seu reflex en  uns mòduls de re-
tribució d’actuacions justos i adequats 
a  la tasca realment portada a terme 
per  cada advocat i procediment.

V. Conclusions  de la cinquena
ponència: qualitat del servei

1.- CONSIDERAR que per la correcta 
prestació d’un servei públic, tan es-
sencial per a la societat i directament 

relacionat amb el dret constitucional 
a la defensa, s’ha d’acreditar formació 
especialitzada  i experiència  prèvia en 
l’exercici de l’advocacia per l’accés al 
Torn d’Ofici.

2.- REIVINDICAR que els advocats 
del Torn d’Ofici disposin d’un progra-
ma de formació continuada obligatòria  
a càrrec de les Administracions Públi-
ques, que haurà de tenir en compte 
l’existència de qüestions transversals 
a les diferents especialitats, com ara 
l’estrangeria.

3.-  REBUTJAR  la previsió de 
l’avantprojecte de justícia gratuïta, 
per incorporar als graduats socials al 
sistema de justícia gratuïta, dels que 
no es prediquen requisits de formació 
ni experiència. 

4.- RECLAMAR la  garantia d’accés al 
dret d’assistència jurídica gratuïta i a 
la designa d’advocat a col·lectius espe-
cialment vulnerables, (com potser en  
l’àmbit penitenciari i d’estrangeria), 
per tal d’afavorir  la qualitat i unitat  
de defensa en totes les incidències 
relacionades amb la problemàtica 
específica.

5.- CONSIDERAR la conveniència de 
l’establiment de controls de qualitat 
del sistema de justícia gratuïta i torn 
d’ofici, donada la consideració so-
cial del servei  públic que es presta 
a la societat. 
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Resum de les conclusions del 
Congrés d’arbitratge internacional

A
la primera taula de 
debat es van estudiar 
els possibles requi-
sits que l’empresari 
demanda al sistema 
arbitral. Jose Ma de 

Paz va exposar una visió molt comple-
ta i sincera de l’arbitratge internacio-
nal des de la perspectiva d’una gran 
empresa. Va exposar el que busca i 
el que espera obtenir una empresa a 
un arbitratge internacional i per què 
l’assessoria de l’empresa que dirigeix 
elegia l’arbitratge com a mètode de 
resolució de les seves disputes amb 
component internacional. També va 
analitzar la part de culpa que poden 
tenir les mateixes parts en les pèrdues 
d’eficiència en un arbitratge o en la se-
va durada.

Per la seva banda, Ana Serra i Moura va 
exposar els continus esforços de la CCI 
en la millora de l’eficiència (en temps i 
costos). Va evidenciar amb exemples 
pràctics els avenços en els últims anys 
en eficiència i va donar consells pràc-
tics per reduir el temps i els costos en 
un arbitratge. Per acabar, va assenya-
lar la importància d’una primera au-
diència o conferència primerenca en el 
procediment entre advocats i àrbitres 
per intentar dissenyar un procediment 
a mida del cas.

Jean - Marie Vulliemin va destacar la 
necessitat que l’àrbitre sigui proactiu. 
Igualment  va explicar el procés men-
tal que realitza l’àrbitre i les tensions a 
què s’enfronta en permetre a les parts 
que presentin el seu cas de la manera 
més àmplia possible i l’eficiència. Va 
reflexionar sobre la importància de no 
confondre celeritat amb precipitació, 

recordant la necessitat de protegir la 
validesa i executabilitat del laude.

Renato Grion va traslladar la seva 
visió dels temes tractats des de la 
perspectiva llatinoamericana i va 
realitzar una anàlisi molt precisa del 
repartiment de culpes en les pèr-
dues d’eficiència o àrees de millora 
de l’eficiència entre: parts, advocats 
interns, advocats externs, àrbitres i 
institucions.

Finalment, Javier Iscar va aportar la 
perspectiva de les corts nacionals 
i de l’arbitratge domèstic. Ens va 
traslladar el diferent panorama amb 
què es troben les corts domèstiques 
(parts i advocats sovint amb poca o 
nul·la experiència en arbitratge) per 
intentar aconseguir una conducció 
del procediment eficient i realment 
consisteixi en un procediment a mida 
de les parts i de la seva controvèrsia.

A la segona taula es van abordar 
els possibles signes d’alarma de 
l’arbitratge.

Es van analitzar les qüestions relatives 
a la generació de confiança en el siste-
ma arbitral, independència i imparcia-
litat dels partícips en el procediment 
arbitral.
Per a això coincidim que una legislació 
nacional que evoluciona al ritme de les 
tendències de l’arbitratge coadjuva a la 
consecució d’aquest fi. L’arbitratge no 
ha de tenir por que hi hagi uns tribu-
nals de justícia amb una bona capacitat 
d’actuació, perquè precisament aques-
ta competència redundaria en benefici 
d’una millora del sistema arbitral.

Quant a la qüestió sobre la procedèn-
cia de la revelació de l’existència de 
tercers que financen el procediment 
arbitral (third party funding), com a 
possible interferència en l’arbitratge, 
no es va arribar a una opinió unànime 
quedant a criteri de les circumstàncies 
concurrents en cada cas concret.

Més endavant es van plantejar actua-
cions possibles perquè les empreses 
incrementessin la seva confiança en el 
sistema arbitral, com la implantació de 

DEL 24 AL 26 D’OCTUBRE DE 2013 ES VA CELEBRAR A L’ICAB LA II EDICIÓ DE 
L’INTERNATIONAL ARBITRATION CONGRESS, QUE IGUAL QUE L’ANY PASSAT VA RESULTAR 
UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ I VA COMPTAR AMB UN ALTÍSSIM NIVELL DE PONENTS I 
DEBATS. A CONTINUACIÓ EXPOSEM UN EXTRACTE DE LES CONCLUSIONS FACILITADES 
PEL SEU COMITÈ CIENTÍFIC. EL TEXT ÍNTEGRE EL TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ AL 
WEB COL·LEGIAL (WWW.ICAB.CAT) APARTAT NOTÍCIES, COMISSIÓ D’ARBITRATGE.
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la segona instància o la imposició de 
tres àrbitres per resoldre les qüestions 
litigioses deixant la figura de l’àrbitre 
únic com a residual per arbitratges 
d’emergència, adopció de mesures 
cautelars urgents i procediments ar-
bitrals abreujats per raó de la quantia 
o de la matèria. Hi va haver unanimitat 
en el fet d’involucrar al client en les 
actuacions del procediment arbitral. 
Es va arribar a una altra conclusió 
rotunda: la confiança i seguretat que 
generen les institucions arbitrals en 
gestionar els casos que els arriben, 
convertint-se en la imatge de garantia 
del procediment amb els controls que 
realitzen tant en els àrbitres que de-
signen quan actuen com a autoritats 
nominadores, com quan vetllen pel 
compliment del reglament amb què 
actuen. No obstant això, es va conclo-
ure que a Espanya patíem d’una ato-
mització exagerada de corts arbitrals.

La tercera taula estava dedicada a 
les anomenades tàctiques dilatòries, 
com a exemple de les conductes que 
generalment s’anomenen “tàctiques de 
guerrilla”. Aquestes tècniques consti-
tueixen estratègies processals que les 
parts posen en pràctica aprofitant la 
flexibilitat habitual dels procediments 
arbitrals amb l’ objectiu d’entorpir el 
procediment i de retardar (o fins i tot 
frustrar) l’emissió del laude.

En primer lloc, va intervenir Manuel 
García Cobaleda, des de la seva expe-
riència com a advocat in - house, va 
advertir de la necessitat de contro-
lar el cost i, sobretot, la durada dels 
procediments arbitrals. Es va mos-
trar clarament satisfet amb el grau 
d’especialització dels àrbitres i va des-
tacar, significativament, que les con-
ductes de les parts en un arbitratge i 
en un litigi judicial són “com el dia i la 
nit”. En la seva experiència, les tàcti-
ques obstaculitzadores no semblaven 
ser una mica estrany i no constituïen 
un focus de preocupació principal.

En aquesta mateixa línia, el segon 
ponent de la taula, David Arias va co-
mençar recordant que les tàctiques 
dilatòries no deixen de ser patologies i 
que, com a tals, cal tractar-les. Va des-
tacar en particular les que s’intenten en 
la fase de nomenament dels àrbitres i 

les emprades en ocasions en la fase 
probatòria del procediment. Va adver-
tir de la importància cabdal de distin-
gir degudament aquelles tàctiques la 
finalitat de les quals és l’entorpiment 
del procediment d’altres peticions le-
gítimes - en realitat, “falses patologies” 
- que sí que aprofiten fidelment els 
avantatges de la flexibilitat del proce-
diment arbitral. Finalment, va recordar 
l’existència de diversos codis de con-
ducta i directrius, l’anomenat “soft law” 
que poden ajudar i orientar tant a les 
parts com als àrbitres a distingir quines 
situacions són legítimes i quines s’han 
de controlar i, arribat el cas, sancionar.

El tercer ponent, José Rosell va exposar 
els diferents mecanismes de què dispo-
sen els àrbitres i tribunals arbitrals per 
prevenir, controlar i, en última instància, 
reaccionar, davant conductes obstruc-
cionistes de les parts. En particular, va 
posar èmfasi en les inferències negati-
ves i la presa en consideració de tals 
conductes en establir el repartiment de 
costos en el laude final o, fins i tot, en 
resolucions parcials que, en ocasions, 
poden resultar molt efectives. Al fil de la 
proliferació del “soft - law” abans referit, 
José Rosell ens va deixar un dels titulars 
més suggerents del Congrés: “ over- re-
gulation is the death of arbitration”.

Finalment, el quart ponent, Luís María 
Cordero, membre del Consell Superior 
Arbitral del Col·legi d’ Advocats del Se-
ñorío de Vizcaya, va aportar al debat el 
punt de vista de les corts domèstiques. 
Va explicar que, en ocasions, les parts 
no utilitzen els mecanismes que els tri-
bunals arbitrals posen a la seva dispo-
sició, il·lustrant la seva exposició amb 
diferents casos pràctics.

A la quarta taula de treball abordem 
les clàusules patològiques, que impe-
deixen l’inici de la resolució del conflic-
te mentre no es determini la validesa 
de la clàusula i la veritable intenció de 
les parts. Amb la intervenció de Mi-
guel Moscardó va quedar emmarcat 
el problema i identificats els elements 
essencials que tota clàusula arbitral ha 
de contenir. La visió més pràctica ens 
va venir donada per Luis Elias, que va 
comentar diferents situacions relatives 
a clàusules i procediment arbitrals en 
què s’havia trobat al llarg de la seva vida 

professional com a advocat in - house. 
Posteriorment, Felix Prozorov ens va 
presentar com s’estan resolent pels 
tribunals alemanys situacions en què el 
contracte preveu la possibilitat d’acudir 
als tribunals i l’arbitratge o “Forum choi-
ce clauses”. Diego Rivero va ressaltar la 
necessitat d’incrementar la formació en 
arbitratge per evitar els errors en la re-
dacció de les clàusules i Mariana França 
realitzar una revisió de clàusules patolò-
giques que van il·lustrar el debat.

Finalment a la cinquena taula de debat, 
dedicada als avantatges del sistema 
arbitral, sense cap dubte, la valoració 
global dels integrants de la taula va ser 
clarament favorable al sistema arbitral 
com a mitjà de solució de controvèrsies.

Juan Ignacio Pardo va analitzar des 
d’una òptica de l’advocat “in -house “ a 
la institució arbitral. La seva visió va ser 
certament interessant, perquè a la visió 
transversal de l’ advocat “in - house”, 
li va sumar una visió amb clar focus 
d’indústria. A partir d’aquesta aproxi-
mació i sota una premissa clara que 
va enunciar (“l’arbitratge ha arribat per 
quedar-se”), va destacar els avantatges 
que deriven de l’arbitratge: especialit-
zació sectorial; enfocament de negoc; 
confidencialitat en la informació aporta-
da; neutralitat:  rapidesa i idioma.

Per la seva banda, Jesús M. d’Alfonso 
va aportar una interessant visió des de 
l’òptica d’una institució arbitral com és 
el Tribunal Arbitral de Barcelona. Cliff 
Hendel, advocat i àrbitre, va oferir una 
interessant aproximació, a partir del seu 
vessant internacional, de les tendèn-
cies actuals que segueixen les corpo-
racions multinacionals en la gestió dels 
seus conflictes a través dels diferents 
sistemes de resolució alternativa de 
conflictes.

Finalment, Carolina Pina, advocat i àr-
bitre, va realitzar una valuosa aportació 
en abordar la qüestió des d’un àmbit 
d’especialització per raó de la ma-
tèria, destacant la rellevant aportació 
d’institucions com el Centre de Media-
ció i Arbitratge de l’OMPI o els arbitrat-
ges en matèria de Dret esportiu.

Comitè Científic del II International
Arbitration Congress.
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La modificació de la Llei Concursal 
per la Llei de suport als emprenedors
EN LA CONFERÈNCIA, CELEBRADA EL 9 D’OCTUBRE, “L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS APROVAT 
PER LA LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ’”, ORGANITZADA PER LES 
SECCIONS DE DRET PROCESSAL I DRET CONCURSAL DE L’ICAB,  AQUESTA QÜESTIÓ VA SER ANALITZADA 
PEL NOTARI ANGEL SERRANO DE NICOLÁS I PELS COMPANYS NÚRIA MALLANDRICH, CHRISTIAN HERRERA 
I CARLOS RODRÍGUEZ. A CONTINUACIÓ, TROBAREU LES PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LA CONFERÈNCIA 
AMB ELS ARTICLES DE CHRISTIAN HERRERA I DE CARLOS RODRÍGUEZ, RESPECTIVAMENT, SOBRE L’ACORD 
EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS I EL MEDIADOR CONCURSAL.

L
a Lle i  14/2013, de 
27 de setembre, de 
supor t  a ls  empre-
nedors i la seva in-
te rnac iona l i t z ac ió 
ha introduït algunes 

novetats significatives en la Llei 
Concursal (en endavant, LC), prin-
cipalment, l’acord extrajudicial de 
pagaments.

L’article 21 de la Llei 14/2013, de 
27 de setembre, conté 9 incisos, 
que, al costat d’algunes qüestions 
heterogènies, es refereixen princi-
palment a l’acord extrajudicial de 
pagaments, la concreta regulació 
del qual s’introdueix a través de 
l’apartat 7 mitjançant la incorpora-

ció d’un nou títol X de la Llei Con-
cursal (articles 231 a 242).

Entre les qüestions heterogènies, 
cal destacar especialment la nova 
redacció de l’art. 178.2 LC, que in-
corpora una mena de fresh start o 
sistema d’alliberament de deutes 
de la persona natural, llargament 
reclamat per diversos sectors de 
les professions jurídiques. A partir 
d’ara, la conclusió del concurs de 
persona natural per liquidació de 
la massa activa acorda la remissió 
de deutes insatisfets, sempre que: 
 
1) el concurs no s’hagi declarat 
culpable, ni hagi condemna penal 
ex article 260 CP o un altre tipus 
rellevant, i 

2) s’hagin satisfet íntegrament els 
crèdits contra la massa, els privi-
legiats i un 25 % dels ordinaris. A 
més, si el deutor hagués intentat 
sense èxit l’acord extrajudicial de 
pagaments, per obtenir la remis-
sió dels crèdits restants n’hi haurà 
prou amb haver satisfet en la liqui-
dació dels crèdits contra la massa 
i tots els crèdits concursals privi-
legiats, així com tots els crèdits 
de dret públic (art. 242.2.5a LC), 
el que constitueix un notable in-
centiu per intentar arribar a una 
solució extrajudicial.

L’acord extrajudicial de pagaments 
mereix una primera valoració mo-
deradament positiva, ja que apro-
fundeix en els instituts precon-
cursals i obre noves vies per al 

Christian Herrera Petrus
Col·legiat núm. 25.118

�
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tractament de les insolvències de 
forma desjudicialitzada. Menys fa-
vorable és el judici tècnic que me-
reixen algunes solucions concretes 
i, sobretot, les nombroses llacunes 
que els professionals trobarem en 
la seva aplicació pràctica, que 
exigiran la recerca de solucions 
constructives allunyades del fòrum 
judicia l .  Tampoc podem t i t l lar 
d’encert, d’altra banda, la precipi-
tació en la promulgació i entrada 
en vigor d’una norma per la imme-
diata aplicació pràctica de la qual 
- a partir del 18 octubre 2013 - ca-
lia haver comptat amb dispositius 
i formularis electrònics, llistes de 
professionals habilitats per actuar 
com a mediadors i altres elements 
que brillen per la seva absència i 
que encara trigaran un temps a es-
tar a disposició dels ciutadans i els 
seus lletrats.

La via de l’acord extrajudicial de 
pagaments podrà iniciar-la, d’una 
banda, l’empresari persona natural 
en estat d’insolvència (actual o im-
minent), sempre que justifiqui mit-
jançant un balanç que el passiu no 
supera els 5 milions d’euros, i, de 
l’altra, qualsevol persona jurídica, 
sigui o no societat de capital, que 
estigui en estat d’insolvència ac-
tual, l’hipotètic concurs no tingui 
especial complexitat (art. 190 LC), 
disposi d’actius líquids per pagar 
les despeses de l’expedient, i el 
patrimoni i ingressos previsibles 
permetin plantejar amb possibili-
tats d’èxit un acord extrajudicial 
amb el contingut mínim de l’article 
236 LC (3 anys d’espera i un 25%  
de quitança).

Per a la sol·licitud d’acord extra-
judicial de pagaments s’emplena 
una instància que va dirigida a un 
notari del domicili del deutor o al 
registrador mercantil, segons els 
casos, sol·licitant el nomenament 
d’un mediador concursal. El nome-
nament per part del notari o del 
registrador mercantil recau en una 
persona natural o jurídica a la qual 
de forma seqüencial correspongui 
d’una llista oficial del portal del 
BOE, subministrada pel Registre 
de Mediadors del Ministeri de Jus-

tícia. El mediador ha d’estar ha-
bilitat conforme a la Llei 5 /2012, 
de mediació en assumptes civils 
i mercantils, i ha de reunir algun 
dels perfils professionals de l’art. 
27 LC (advocat, economista, audi-
tor o titulat mercantil).

En el termini de 10 dies des de 
l’acceptació del nomenament, el 
mediador comprovarà la realitat i 
quantia dels crèdits i convocarà al 
deutor i als creditors identificats 
en la llista - llevat dels de dret pú-
blic - a una reunió que ha de rea-
litzar al termini màxim de 2 mesos. 
Els creditors amb garantia real 
també són convocats i, si volen in-
tervenir voluntàriament en l’acord 
extrajudicial, ho han de comunicar 
al mediador.

La iniciació de l’expedient no im-
pedeix al deutor continuar amb 
la seva vida laboral, professional 
o empresarial, però s’abstindrà 
de sol·licitar préstecs o crèdits, 
retornarà les targetes de crèdit i 
s’abstindrà d’utilitzar mitjà elec-
trònic de pagament.

Els creditors que es puguin veure’s 
afectats per l’acord extrajudicial 
no podran iniciar o continuar exe-
cucions sobre el patrimoni del deu-
tor durant les negociacions, amb 
el termini màxim de tres mesos. 
Els creditors amb garantia real sí 

que poden, a elecció seva. Tam-
poc podran travar embargaments 
o gravar béns des del moment 
de sol·licitud de nomenament del 
mediador.

Amb una antelació mínima de 20 
dies a la data prevista per a la re-
unió, el mediador remetrà als cre-
ditors, amb el consentiment del 
deutor, un pla de pagaments que 
no pot preveure una espera su-
perior a 3 anys, ni una quitança 
superior al 25%, encara que po-
drà consistir també en la cessió 
de béns en pagament de deutes. 
S’acompanyarà d’un pla de via-
bilitat i contindrà una proposta 
de negociació de les condicions 
dels préstecs i crèdits, com tam-
bé còpia de l’acord o sol·licitud 
d’ajornament dels crèdits de dret 
públic o, almenys, de les dates de 
pagament dels mateixos.

Per a l’aprovació del pla de pa-
gaments cal que votin a favor els 
creditors els crèdits dels quals su-
posin almenys el 60% del passiu 
que hagi de veure’s afectat per 
l’acord. Si s’aprova, l’acord s’eleva 
a escriptura pública. El notari o 
el registrador mercantil comuni-
carà el tancament de l’expedient 
al Jutjat i als registres públics. A 
més, publicaran l ’existència de 
l’acord al BOE i al Registre Públic 
Concursal.

Si no s’assoleix l’acord o aquest 
s’ i ncomp le ix  o  s’anu l · l a  jud i -
c ia lment ex post ,  e l  mediador 
sol·licitarà la declaració de concurs 
i, si s’escau, la conclusió ab initio 
per insuficiència de béns de l’art. 
176 bis. També podrà sol·licitar el 
concurs consecutiu el mateix deu-
tor i els creditors. En aquest con-
curs de creditors s’obre directa-
ment la fase de liquidació amb les 
següents especialitats: es nomena 
administrador concursal al media-
dor, les despeses de l’expedient 
extrajudicial que no s’haguessin 
satisfet seran crèdits contra la 
massa i no caldrà que sol·licitin el 
reconeixement dels seus crèdits 
els creditors que haguessin signat 
l’acord extrajudicial.

Cal destacar 
especialment la nova 
redacció de l’art. 178.2 
de la Llei concursal, que 
incorpora una mena de 
fresh start o sistema 
d’alliberament de deutes 
de la persona natural, 
llargament reclamat per 
diversos sectors de les 
professions jurídiques
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ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

L’acord extrajudicial de pagament  
i el mediador concursal

l’article 233 i 27.1 de la Llei Con-
cursal (LC), en les seves variants 
jurídica o econòmica;  adscrit a les 
llistes dels Col·legis professionals 
adequats i, a més, ha de constar 
en les futures llistes del Ministeri 
de Justícia del Registre de Medi-
adors i Institucions de Mediació. 
Aquestes llistes serviran perquè 
sigui nomenat pel registrador mer-
cantil de la província, en el cas de 
mediació concursal de persona ju-
rídica. Si és una mediació concur-

E
n aquest article ens 
centrarem en aque-
l les qüestions del 
procés previst per 
assolir l ’acord ex-
trajudicial de paga-

ments que difereixen del procedi-
ment habitual de mediació, pel que 
fa als seus requisits subjectius, 
principis i característiques.

1. Requisits dels mediadors
concursals
La institució de mediació és un or-
ganisme, que pot ser privat o tam-
bé públic, que està regulat a la Llei 
5/2012, de 6 de juliol, de mediació 
en assumptes civils i mercantils, 
mencionada a l’article 5 d’aquest 
cos legal.

Si el mediador ho és concursal, 
haurà de reunir els requisits de 

Carlos Rodríguez Conde 
Col·legiat núm. 10.612

ARRAN DE LA LLEI D’EMPRENEDORS, S’INTRODUEIX EN L’ACORD EXTRAJUDICIAL DE 
PAGAMENT DE LA LLEI CONCURSAL UNA NOVA FIGURA, EL MEDIADOR CONCURSAL, QUE 
PLANTEJA ALGUNS INTERROGANTS EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS GENERAL DE MEDIACIÓ.

En la mediació 
concursal, el mediador 
proposa i fomenta 
que s’arribi a l’acord 
extrajudicial
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sal destinada a una persona física, 
el nomenament l’efectuarà un no-
tari de la plaça en què es trobi el 
deutor, segons l’article 232.3 LC.

2. Principis de la mediació davant 
de la mediació concursal
Els principis fonamentals de la 
mediació semblen que queden en 
entredit en el procés previst per 
assolir un acord extrajudicial de 
pagaments, en particular, pel que 
fa  a la confidencialitat, imparciali-
tat i neutralitat.

a. Confidencialitat: Afecta els me-
diadors i també a les institucions 
dedicades a la mediació, i que s’ex-
clouria en el cas d’un il·lícit penal 
i fora requerit algun participant a 
desvetllar les actuacions, per una 
decisió d’un jutjat penal a una in-
vestigació criminal. En concret, el 
mediador no pot transmetre infor-
mació que li ha subministrat una 
part, per donar-la a l’altra part, 
llevat autorització expressa de la 
primera.

La confidencialitat té per objectiu 
que els operadors que se sotme-
ten a ella, participin confiats que 
es tracta de veritat d’un mètode de 
resolució de conflictes autocompo-
sitiu, i que el poden abandonar en 
el moment en què sentin aquesta 
necessitat. La confidencialitat té 
límits com assenyala la sentència 
del Tribunal Suprem, de 2 de març 
de 2011, ja que no podria ser se-
cret professional l’escriptura no-
tarial d’un acord de mediació. La 
confidencialitat no pot existir en la 
mediació concursal, ja que els pa-
pers de treball, l’inventari de béns, 
i  la comprovació d’existència i 
quantia dels crèdits i, sobretot, els 
vots favorables rebuts dels credi-
tors, més el pla de pagaments i el 
pla de viabilitat que ha de redactar 
el mediador concursal i fer-ho sig-
nar pel deutor, passaran íntegres 
al concurs consecutiu.

b. L’exigència de formació dels 
seus mediadors és una altra de 
les característiques que cal des-
tacar de les institucions de medi-
ació. Per a la mediació concursal, 

3. Característiques operatives 
de la mediació davant 
de la mediació concursal
El mediador com a òrgan d’ajuda 
a l’autocomposició de l’acord, com 
a catalitzador de l’avinença de les 
parts, queda sotmès a uns princi-
pis que són els que conformen tot 
procediment de mediació. D’ini-
ci, el concepte de mediació és el 
d’una cooperació per assolir el en-
teniment, la comunicació i la paci-
ficació d’un conflicte. És un deure 
del mediador facilitar la comunica-
ció i aconseguir l’acostament entre 
les parts. El mediador ha d’afavorir 
l’autonomia de les parts, de mane-
ra que sent la mediació plenament 
voluntària, les parts han d’actuar 
al llarg del procediment i dins de 
cadascuna de les seves fases, amb 
una completa autonomia. L’autono-
mia es fomenta si el mediador és 
imparcial en l’execució del proce-
diment i alhora és neutral en el re-
sultat o acta final del procés.

En la mediació concursal, el deu-
tor no pot abandonar la mediació 
sol·licitada, ja que suposarà l’inici 
del concurs consecutiu, llevat que 
superi la insolvència. Les parts no  
gaudeixen d’autonomia, ja que el 
creditor que ometi el seu parer so-
bre l’acord extrajudicial o no acu-
deixi a la reunió de creditors pati-
ria la subordinació del seu crèdit, 
en cas de convertir el procés en 
concurs consecutiu.

En general, el mediador és úni-
cament un afavoridor de fórmu-
les enginyoses per autocomposar 
entre les parts un resultat que les 
allunyi del conflicte, però són les 
parts les que prenen les decisions 
i s’obliguen a complir l’acord asso-
lit. En canvi en la mediació concur-
sal, el mediador proposa i fomenta 
que s’arribi a l’acord extrajudicial.
El mediador concursal ha de ser 
un profund coneixedor del Dret 
d’obligacions i un àgil redactor de 
contractes.

La mediació concursal es desenvo-
lupa en dos mesos i el seu cost és 
inferior al del concurs, sense ser 
en puritat una veritable mediació.

el professional és un administra-
dor concursal expert que, a més, 
consti a les llistes del Ministeri de 
Justícia com mediador concursal.

c. Els principis d’imparcialitat i 
neutralitat són essencials en el 
mediador.

La imparcialitat consisteix a ser 
garant de la igualtat de tracte a 
cadascuna de les par ts i  de la 
igualtat de tracte entre les parts 
entre si i enfront del mediador . 
Es podria dubtar de la imparciali-
tat del mediador concursal ja que 
la seva comesa és aconseguir un 
acord extrajudicial de pagaments.
La neutralitat és un altre requisit 
de les institucions de mediació, 
que es transmet als seus media-
dor. Aquesta neutralitat de les ins-
titucions de mediació significa que 
el professionals no es pot decan-
tar o no patir interès en el resultat 
d’una de les parts o grups de per-
sones. El mediador concursal no 
pot ser neutral ja que el seu ob-
jectiu és assolir l’acceptació dels 
creditors de l’acord extrajudicial 
de pagaments que ell ha redactat, 
amb un doble interès, que l’activi-
tat empresarial es salvi i que els 
creditors puguin percebre la major 
quantitat possible de seus drets.

En la mediació 
concursal, el deutor 
no pot abandonar la 
mediació sol·licitada, 
ja que suposarà l’inici 
del concurs consecutiu, 
llevat que superi la 
insolvència
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OPINIÓ 
INTERESSOS COMUNS

Com un despatx d’advocats pot 
organitzar amb èxit un acte?
DINS EL MÓN DE L’EMPRESA SÓN CADA VEGADA MÉS FREQÜENTS LES CELEBRACIONS 
D’ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS DE TOT TIPUS. I ÉS QUE LES COMPANYIES JA NO NOMÉS 
COMUNIQUEN A TRAVÉS DE NOTES DE PREMSA O LA CADA VEGADA MENYS CONCORREGUDA 
RODA DE PREMSA. SÓN ELS ESDEVENIMENTS ELS QUE CONSOLIDEN LA IMATGE DE LIDERATGE 
D’UNA COMPANYIA, FIDELITZANT I ENFORTINT LES RELACIONS INSTITUCIONALS I PERSONALS 
AL REUNIR ALS MÀXIMS RESPONSABLES DE LA MATEIXA AMB ELS SEUS TARGETS D’INTERÈS.

Ana Sánchez 
Consultora Senior

�

uan una empre-
sa vol organitzar 
un esdeveniment, 
moltes vegades 
es fa sense cap 
t ipus  d ’expe r i -
ència, i això pot 
donar lloc a què 

l’acte que ens hauria d’ajudar a 
aconseguir una millor imatge i a ar-
ribar a més gent, sigui un complet 
desastre i ens perjudiqui. D’entrada 
és fonamental saber que organitzar 
un bon esdeveniment suposa tenir 
en compte multitud d’aspectes que 
junts fan que tot sigui un èxit. 

Per començar,  és bàsic conèi-
xer l’abast del projecte. Conèixer 
la resposta a set preguntes clau 
ens permetrà arrancar amb força 
l’organització. En quin acte estem 
pensant? Què perseguim amb la 
seva organització? Quina data és 
l’escollida? On el celebrarem? Qui 
seran els participants? Qui la pre-
sidirà? Com es desenvoluparà? A 
par tir d’això sabrem quin tipus 
d’acte (o de reunió) s’ha de mun-
tar, quina finalitat es persegueix 
amb el mateix, podrem concretar 
dia o dies en que tindrà lloc, l’em-
plaçament… També serà possible 

Q
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esbossar la llista de convidats -es-
collint el perfil més adequat-  i les 
autoritats a convocar, concretar 
la presidència, establir qui rebrà 
a les autoritats, començar a ela-
borar la documentació necessària, 
preparar elements informatius, 
demanar permisos si aquests són 
necessaris…  

És molt aconsellable elaborar un 
informe detallat que reculli els ob-
jectius marcats. S’ha de fer cons-
tar en el mateix l’assistència pre-
vista, les accions de promoció a 
realitzar, possibles col·laboradors/
patrocinadors, amb quines bases 
de dades contem –en aquest sen-
ti és bàsic involucrar als diferents 
departaments de l’organització…- 
proveïdors que treballaran a l’es-
deveniment, característiques dels 
convidats pr incipals ,  calendari 
previ amb tasques a desenvolu-
par, apuntar quin serà el timing 
de l’acte així como altres aspectes 
que tindrem en compte (adorna-
ments, recepció,  acomiadament,  
intervencions…).  El cost de l’es-
deveniment també ha de figurar en 
aquest document.

Tan important com la planificació 
és la imatge que transmetrem. 
S’ha d’abordar amb molta cura 
la posada en escena. El logotip 
d’una organització té molta força 
i ha d’estar molt present,  encara 
que això sí, sempre d’una mane-
ra elegant o molt imaginativa… En 
aquest sentit és molt recomanable 
regir-se pel Manual d’Imatge Cor-
porativa de la Companyia, que ha 
d’especificar també de forma clara 
com s’ha d’utilitzar aquest element 
en les seves  aparicions públiques 
(anuncis en premsa, mobiliari ur-
bà, documents de treball, fullets, 
memòries, invitacions…). Un altre 
element important és l’escenogra-
fia a utilitzar, sempre en funció del 
tipus d’acte.

Autoritats i convidats
Els assistents a un esdeveniment 
han de ser convocats per mitjà 
d’invitacions que han de ser rebu-
des amb un mes d’antelació com 
a màxim i set dies com a mínim. 

Avui en dia la convocatòria digital 
ha cobrat gran protagonisme, en-
cara que som molts els que enca-
ra preferim recórrer a una targeta 
original amb el logotip de l’esdeve-
niment i un text clar per “atraure” 
a qui volem que assisteixi.

En el cas que vulguem que una au-
toritat el presideixi, s’ha d’enviar 
una carta de sol·licitud amb força 
antelació, obrint la possibilitat que 
l’acte tingui lloc el dia que al nos-
tre polític li vagi bé.

Ha arribat el moment de perfilar 
de forma definitiva l’acte.  Toca fi-
xar el timing, programa o  guió de 
l’acte. En el cas d’assistència d’au-
toritats polítiques, és clau la inter-
locució amb els responsables de 
protocol de les institucions. Està 
a l’ordre del dia que els desacords 
de protocol marquin l’èxit o fracàs 
d’un acte. Conèixer i utilitzar cor-
rectament el Reial Decret de Pro-
tocol 2099/1983 del 4 d’agost, així 
com el protocol que regeix en la 
Comunitat Autònoma o en el propi 
municipi poden ajudar-nos a l’hora 
de fixar el tracte a oferir a les au-

toritats presents i a marcar l’ordre 
dels discursos. Tinguem en comp-
te, però, que estem organitzant un 
acte d’empresa, per la qual cosa el 
protocol oficial només ha de ser-
vir-nos de guia, no estem obligats 
a ell.

Quant als discursos s’estila avui 
que l’amfitrió –concepte clau en el 
protocol-  doni la benvinguda, ce-
deixi la paraula i doni pas al final a 
l’autoritat de major rang, tancant 
finalment els parlaments amb un 
agraïment.  El bon organitzador 
d’actes sap, a més, que és bàsic 
marcar la duració de les interven-
cions, per evitar parlaments exces-
sivament llargs.

Una bona organització la marca 
també el moment de la recepció 
de convidats (hostesses i perso-
nal de l’organització amb llistats 
per ordre alfabètic de cognoms 
que orientin ràpidament als as-
sistents, evitant aglomeracions), 
que tots els elements tecnològics 
i audiovisuals funcionin (és bàsic 
comptar amb un tècnic a la sa-
la), un bon servei de traducció 
(simultània o consecutiva). En el 
cas d’esdeveniments multitudina-
ris s’ha de contemplar un operatiu 
de seguretat que doni garanties. 
Els regals, elegants, divertits, dis-
crets, atrevits… sempre en funció 
del tipus d’acte.

No voldria acabar aquest article 
sense mencionar e l  paper que 
tenen els mitjans de comunica-
ció en molts esdeveniments. Una 
bona organització ha de tenir en 
compte les seves necessitats cui-
dant extremadament detalls com 
el so, la il·luminació i els “pool” 
fotogràfics. 

Quan acaba l’esdeveniment, és el 
moment de fer balanç, de veritat 
el que ha funcionat i el que hau-
rem de canviar pel pròxim acte. 
D’agrair la presència d’autoritats 
i convidats, de felicitar a l’equip 
involucrat… El post acte s’ha de 
cuidar tant o més que el pre-acte 
i el propi acte. Desgraciadament 
moltes vegades això no és així.

És fonamental saber 
que organitzar un bon 
esdeveniment (o una 
reunió) suposa tenir 
en compte multitud 
d’aspectes que junts 
fan que tot sigui un èxit. 
Conèixer la resposta a 
set preguntes clau ens 
permetrà arrancar amb 
força l’organització
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...TONI SOLER I GUASCH

uin és l’objectiu dels actes commemora-
tius del Tricentenari de 1714?  Tenim un 
triple objectiu. Primer divulgatiu, volem 
donar a conèixer quin sentit tenen els 
fets de 1714, perquè es va lluitar, quins 
valor es van defensar. Quina idea de Ca-
talunya estaven reivindicant. En segon 
lloc, volem reivindicar el que en el seu 

moment va ser el nucli de la lluita de 1714, la seva tradició 
política basada en el pactisme, el constitucionalisme, el ga-
rantisme de les lleis catalanes en el sentit de protecció dels 

drets del individu, i, globalment, tot el representa la manera 
catalana d’entendre la relació amb el poder. Creiem que en-
llaça molt bé amb el nostre present i enllaça molt bé amb el 
nostre entorn. És un missatge molt actual i molt universal. 
El tercer objectiu és contribuir a la reflexió sobre el futur de 
Catalunya en el context d’Europa, establint un paral·lelisme 
entre el que va passar al segle XVIII, és a dir, una guerra 
d’abast europeu en la qual Catalunya intenta buscar el seu 
lloc i allò que està passant avui dia, on hi ha un intens debat 
de Catalunya sobre el seu futur i en un moment en què Eu-
ropa viu un moment molt convuls i ple d’interrogants.   

Q

Amb motiu de l’inici de la 
commemoració del Tricentenari 

de 1714, Món Jurídic ha entrevistat 
al comissari d’aquest actes a 

Barcelona,  Toni Soler. Amb ell 
repassem els principals actes 

que tindran lloc a la ciutat en els 
propers mesos, entre ells, els 

organitzat pel Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, i el valor de les la 

constitucions catalanes. 

“El dret és un dels  
caràcters més genuïns  
que descriu un país”

“El dret és un dels  
caràcters més genuïns  
que descriu un país”
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Què destacaries del programa d’activitats programades?
El programa inicialment tenia 80 activitats, però no para 
de créixer gràcies a la participació. En tenim actualment 
més de 200 gràcies a la participació de moltes entitats, 
entre elles el Col·legi d’Advocats de Barcelona amb les 
seves exposicions a la Biblioteca i conferències. Però és 
un continu, hi ha moltes gent que vol fer coses. 

Hem començat per les activitats més divulgatives, amb 
la inauguració durant les festes de la Mercè de l’espai 
del Born, on es va fer una reproducció de la Barcelona 
de l’època, que va ser un gran èxit. Tenim la setmana de 
novel·la històrica. Al desembre s’inaugurarà una exposició 
al Museu d’Història de la ciutat sobre el món de 1714. A 
partir del gener i a mesura que tinguem “més hores de 
llum” els actes tindran un caràcter més festiu i participa-
tiu.  Tindrem arquitectura al carrer, tindrem una trobada 
de joves creadors imaginant com serà Barcelona d’aquí 
cent anys. A l’estiu, s’estrenarà dins el festival del Grec un 
muntatge de la Fura dels baus dedicat al tema del setge. 
L’oferta serà molt atractiva per totes les persones que 
s’acostin a Barcelona aquest 2014.

Perquè la imatge gràfica del Tricentenari 
mostra la recopilació de les constitucions catalanes?
El dret és una dels caràcters més genuïns que descriu 
un país. És la manera que té d’organitzar-se i de conver-
tir el costum i la seva identitat col·lectiva en lleis, és a 
dir, de descriure aquest tarannà sobre el paper. Per tant, 
més que una bandera o figura heroica, disposar d’una 
recopilació de lleis pròpies mostra més la identitat pròpia 
de Catalunya que cap altra cosa. I a més, crec que som 
fidels a la realitat històrica quan posem al centre de la 
commemoració, unes constitucions que van ser reivindi-
cades fins la sacietat, gairebé de manera obsessiva pels 
catalans de l’època. Fa goig veure “les Constitucions i al-
tres drets de Catalunya”; ens indica que no estem parlant 
d’una entelèquia.

Destacaries alguna constitució 
catalana per sobre d’una altra?
Personalment hi ha una constitució que es va conèixer 
com la “Constitució de l’observança” o del “poc valdria” 
que la va aprovar Ferran el catòlic el 1481 i que es con-
sidera la pedra angular del pactisme. Aquesta diu “poc 
valdria fer lleis si no fossin per nos, i pels nostres ofi-
cials observades”. Amb aquest preàmbul es va dictar una 
constitució per la qual el rei acceptava que ell mateix 
estava per sota de la llei. I això que avui en dia ens sem-
bla pràcticament lògic, el 1481 no ho era tant. Ni era tant 
freqüent a Europa. 

Des del Col·legi d’Advocats de Barcelona s’ha fet una ex-
posició per tal que els ciutadans coneguin les Constitu-
cions “impreses” de Catalunya d’aquella època (de 1481 
fins al 1700). Com es pot ajudar a què es coneguin més?
Des del Tricentenari agraïm molt la participació de les dife-
rents entitats. Les Constitucions catalanes tenen un paper 
molt important i simbòlic, que s’ha de donar a conèixer.

Un dels objectius és transmetre els 
valors de l’època. Quins són aquests valors?
El circuit d’arquitectura efímera al carrer, que és una acti-
vitat que està comissariat per l’arquitecta Benedetta Ta-
gliabue, seran sis instal·lacions al centre de la ciutat, que 
responen a sis conceptes: identitat, llibertat, diversitat, me-
mòria, diàleg i Europa. Al 1714 la idea de llibertat, nació, 
govern no es corresponen amb el que tenim avui, però 
és evident que Catalunya va lluitar en favor d’un sistema 
pactista enfront de dos monarques absoluts, i també és 
cert que Voltaire, que és el pare intel·lectual de la revolució 
francesa, va escriure sobre els fets de 1714 i va dir que els 
catalans es caracteritzaven per l’amor extrem a la llibertat.

Per això el lema “Viure lliure”?
Els resistents de Cardona van penjar una bandera que po-
sava “viurem lliures o morirem”. No és un lema nou, durant 
la revolució francesa també hi havia aquestes proclames, 
Però vam pensar que la idea de llibertat, de viure d’acord 
con tu creus, crec que és molt propi d’aquesta ciutat i que 
per tant, l’havíem de reivindicar. Els publicistes a més van 
considerar que les paraules “viure lliure” feien un efecte de 
mirall, perquè només canviava una lletra i per tot aquest 
global vam pensar que encaixava amb allò que volíem 
transmetre. 

Creieu que el debat actual està 
contribuint a conèixer la història i les lleis?  
El moment que estem vivint actualment ha fet encuriosir 
a moltes persones sobre els fets del passat. Persones que 
volen saber perquè estem com estem. Això també és un 
risc. Que la política entri en escena té el risc que contami-
ni tot. Per això, el meu objectiu és que tot el que fem en 
aquest Tricentenari es faci amb independència de l’agenda 
política. Tot el què fem és per als ciutadans, independen-
tment d’allò que votin.

TONI SOLER I GUASCH, llicenciat en Història 
contemporània per la Universitat de Barcelona. 
Ha exercit el periodisme tant en premsa, ràdio, 
com televisió. És autor de 2 novel·les, 6 llibres 
de narrativa, 1 biografia, un recull d’articles. És 
director de la productora “Minoria Absoluta” i 
impulsor del diari Ara. Ha guanyat en diverses 
ocasions el premi Ondas de Comunicació: el 
1998 pel programa “Malalts de Tele”; el 2002 
pel programa “minoría absoluta”  com a millor 
programa de ràdio d’Espanya, i Premi Nacional 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el 
2007 pel programa “Polònia” en la Categoria 
de millor programa d’una televisió local.

“Les Constitucions catalanes tenen  
un paper molt important i simbòlic,  
que s’ha de donar a conèixer.”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Altres reunions insitucionals 

El degà del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona es va reunir 

amb el president de la Genera-
litat Artur Mas el 31 d’octubre  
a qui va traslladar les principals 
preocupacions de l’advocacia 
barcelonina i la voluntat de tre-
ballar plegats en els temes que 
els afecten.

Oriol Rusca va mantenir també 
una trobada amb el conseller 
d’Interior Ramon Espadaler, el 
passat 30 d’octubre, i amb l’al-
calde de Barcelona Xavier Trias 
el 6 de novembre.  

L’ICAB exigeix a Gallardón la 
derogació de la llei de taxes

E
l  degà del Col·legi 
d’Advocats de Bar-
celona, Oriol Rus-
ca,  es va reunir el 
passat 29 d’octu-
bre amb el ministre 

de Justícia, Alber to Ruiz-Gallar-
dón. El degà va demanar al minis-
tre la derogació immediata de la 
Llei de taxes judicials, pel fre que 
comporten a la ciutadania que vol 
reclamar justícia davant els tribu-
nals. En aquest sentit, Rusca li va 
mostrar que les dades recollides 
en el darrer “Informe sobre l’es-
tat de la Justícia”, elaborat per 
aquest Col·legi, estableixen que 
un 70% dels clients d’advocats 
renuncien a interposar una acció 
judicial a causa de l’establiment 
de les taxes.
 
També va reclamar diàleg amb 
l’advocacia a l’hora d’abordar les 
reformes legislatives que afecten 
al dret de defensa dels ciutadans, 
i que s’inver teixi en la Justícia, 

com a pilar bàsic de la societat. 
En aquest sentit, li va transmetre 
a Gallardón el malestar i preocupa-
ció de l’advocacia per les últimes 
reformes, ja que estan comporten 
un retrocés en les garanties de 
defensa dels ciutadans que veuen 
desprotegits els seus drets  (avant-
projecte de llei de justícia gratuïta, 
avantprojecte de Llei de demarca-
ció i planta, etc).
 
El degà dels advocats de Barcelo-
na va instar a què el Govern valori 
la gran tasca professional  i huma-
na que desenvolupen els advocats 
adscrits al Torn d’Ofici. Per això, 
va exigir al ministre que la nova  
Llei de justícia gratuïta garanteixi 
que els advocats del torn d’ofici 
percebin sempre una compensació 
econòmica pel treball que realit-
zen en defensa d’un client, ja que 
és l’estat qui ha de garantir el fi-
nançament d’aquest servei públic. 
Rusca li va transmetre també que 
és injust i indignant que l’actual 

redacció de la Llei de justícia gra-
tuïta prevegui que sigui l’advocat 
qui hagi d’assumir els costos d’una 
defensa que moltes vegades és 
pràcticament impossible i encara 
més improbable que pugui cobrar 
pel fet que el client es troba en pa-
rador desconegut.
 
 
Finalment, li va traslladar, tal com 
ja havia fet el més d’octubre amb 
el ministre d’Economia i Compe-
titivat, Luis de Guindos, l’oposició 
frontal d’aquesta corporació i de 
tota la professió i de l’Associació 
Intercol·legial a l’Avantprojecte de 
Llei de col·legis i serveis profes-
sionals.  Perquè el text aprovat,  
pretén dividir l’advocacia en funció 
de l’obligatorietat de col·legiar-se 
i perquè menysprea el paper dels 
Col·legis d’ Advocats en quant a 
deontologia i dóna més força a 
estructures burocratitzades que 
gener in  un cost  innecessar i  i 
anticompetitiu.
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Convocatòria d’Assemblea General 
Extraordinària i Ordinària 

D
e conformitat amb 
el que disposen els 
ar ticles 61è, 62è, 
63è i 64è dels Es-
tatuts de l’Il·lustre 
Col·legi Advocats 

de Barcelona i altres normes con-
cordants, la Junta de Govern, en 
sessió ordinària de 5 de novembre 
de 2013, acordà la convocatòria 
d’Assemblea General Extraordinà-
ria per al 19 de desembre de 2013, 
a les 13.00 h, al Saló d’Actes del 
Col·legi, i tot seguit d’Assemblea 
General Ordinària, amb el següent 
ordre del dia:
 

ASSEMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
Primer.- Ratificació, si escau, de la 
proposta de renovació del nomena-
ment del lletrat senyor Joan Maria 
Xiol Quingles com a defensor de la 
persona col·legiada, efectuada per 
la Junta de Govern.

Segon.- Nomenament de tres per-
sones interventores, entre les as-
sistents a l’Assemblea, per a l’apro-
vació i signatura de l’acta.

ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, si 

escau, del pressupost ordinari de 
la Corporació i de les quotes col-
legials per a l’exercici 2014.

Segon.- Torn obert de paraules.
Tercer. -  Nomenament de t res 
persones interventores, entre les 
assistents a l’Assemblea, per a 
l’aprovació i signatura de l’acta.

Es convoca totes les persones 
col·legiades.

L’assemblea es podrà seguir per 
videostreaming a través de la pà-
gina web col·legial.

Bases completes de la convocatò-
ria a www.icab.cat

Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2012

El Jurat del Premi Jurídic Ferrer 
Eguizábal 2012 sobre Dret adminis-
tratiu, integrat pel Joaquim Ferret 
Jacas, catedràtic de Dret adminis-
tratiu de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la senyora Mont-
serrat de Vehí i Torra, directora de 
l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, el Àngel García Fontanet, 
expresident de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, la Sra. 
Cristina Gómez Nebrera, advocada, 
i la Elena Moreno Duran, advocada, 
reunit en sessió de 24 d’octubre de 
2013, ha acordat atorgar els Premis 
següents:

Modalitat A (Millors monografies 
publicades o inèdites)
Primer Premi: Marc Vilalta Reixach 
per la seva obra  “La encomienda 
de gestión. Entre la eficacia admi-
nistrativa y la contratación pública”. 
(Thomson Reuters - Aranzadi 2012).

Segon Premi: Agustí Cerrillo Martí-
nez per la seva obra “El principio de 
integridad en la contratación públi-
ca. Mecanismos para la prevención 
de los conflictos de intereses y la 
lucha contra la corrupción”  (Obra 
inèdita).

Menció honorífica: Joan Ridao i 
Martín per la seva obra “La colabo-
ración público-privada en la provisi-
ón de infraestructuras. Revisión crí-
tica y recomendaciones de mejora 
del marco regulador (contratación, 
financiación, fiscalidad, contabilidad 
pública y control externo)” (Atelier 
2012).

Menció honorífica: Juli Ponce So-
lé per la seva obra “El derecho y la 
(Ir) reversibilidad limitada de los de-
rechos sociales de los ciudadanos. 
Las líneas rojas constitucionales a 
los recortes y la sostenibilidad soci-
al” (Obra inèdita).

Menció honorífica: Alina del Car-
men Nettel Barrera per la seva obra 
“Obligación de resolver, silencio 
administrativo y responsabilidad 
patrimonial por inactividad. Una 
perspectiva de comparación entre 
el Derecho español y mexicano” 
(Atelier 2012).

Modalitat B  
(Millors projectes d’investigació)
Premiats:  Alexandre Peñalver i Ca-
bré pel seu projecte d’investigació 
“La tutela contenciosa administra-
tiva dels interessos col·lectius: en 
especial la legitimació”.

Anna Bereguer Amat pel seu pro-
jecte d’investigació “El sistema de 
recursos en el ámbito de la contra-
tación pública española: pasado, 
presente y futuro. ¿Instrumento ju-
rídico eficaz para garantizat la trans-
parencia y combatir la corrupción?”
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BALAGUER CALLEJÓN, 
MARÍA LUISA
Derecho de la información y de 
la comunicación. Madrid: Tecnos, 
2013. [342.727(46)Bal]

FERNÁNDEZ LIESA, CARLOS R.
El derecho internacional de los 
derechos humanos en perspectiva 
histórica. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2013. 
[DH-342.7(09)Fer]

FERRER MAC-GREGOR, 
EDUARDO; HERRERA GARCÍA, 
ALFONSO (COORDS.)
Diálogo jurisprudencial en 
derechos humanos: entre 
Tribunales Constitucionales 
y Cortes Internacionales: in 
memoriam Jorge Carpizo, 
generador incansable de 
diálogos...
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[342.7Dia]  

GOIZUETA VÉRTIZ, JUANA; 
GONZÁLEZ MURUA, ANA ROSA; 
PARIENTE DE PRADA, IÑAKI 
(DIRS.); ALBERTINI, MICHELE 
(AUTS.)...[ET AL.]
El espacio de libertad, seguridad 
y justicia: Schengen y protección 
de datos. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[342.728(4-672UE)Esp]

DRET FISCAL
CHICO DE LA CÁMARA, PABLO 
(DIR.); CHICO DE LA CÁMARA, 
PABLO (AUTS.)…[ET AL.] 
Formularios tributarios. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[336.2(46)(083.2)For]  

QUINTANA FERRER, ESTEBAN
Código tributario de Cataluña. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
(Codis)  

competencia. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. [35.075.1(46)Mon]  

OLLER RUBERT, MARTA
El régimen de contratación de los 
poderes adjudicadores que no son 
administración pública. Madrid: 
Reus, 2013. [351.712(46)Oll] 

RÍUS DIEGO, FRANCISCO J. 
Casos prácticos para inspector 
de policía: adaptado conforme a 
la Ley Orgánica 5/2010. Madrid: 
Tecnos, 2013. [351.74(46)Riu]

DRET CIVIL
CASASOLA DÍAZ, JOSÉ MARÍA; 
CADENAS DE GEA, CATALINA 
Acciones civiles de recuperación 
de la posesión.  
Málaga: Editorial Ley 57, 2013. 
[347.251(46)(083.2)Cas] 

DÍEZ SOTO, CARLOS MANUEL
Contratos sobre bienes litigiosos 
y su rescisión. Madrid: Reus, 
2013. [347.449(46)Die]

GARCÍA PRESAS, INMACULADA
La patria potestad. Madrid: 
Dykinson, 2013. [347.634(46)Gar] 

GARRIDO MELERO, MARTÍN
Derecho de familia: (un análisis 
del Código Civil catalán y su 
correlación con el Código 
Civil español). 2ª ed. Madrid: 
Marcial Pons, 2013. 2 vols. 
[347.6(46.71:46)Gar] 

LINACERO DE LA FUENTE, MARÍA
Derecho civil I: introducción 
al derecho civil, derecho de la 
persona, derecho subjetivo, 
negocio jurídico: adaptado al 
Plan Bolonia. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. 
[347(46)(035)Lin]  

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

Aquesta secció conté una selecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al 
catàleg de la Biblioteca. Per consultar-les, cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura 
topogràfica (per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).

REVISTES 
Revista de derecho de familia  
[en línia]  
Editor: Grupo Editorial El Derecho 
y Quantor 
ISSN: 2255-3657
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1 (oct. 2012)
Disponible  a la Biblioteca des del 
primer número  

Revista jurídica valenciana [en línia]  
Continuació de: Revista internauta de 
pràctica jurídica 
Editor: Associació de Juristes 
Valencians
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1 (jul.-dec. 2013)-
Accés lliure http://www.ripj.com/

   

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
GARCÍA GARRO, Mª ARÁNZAZU
Impacto de la Directiva de 
servicios en las licencias 
urbanísticas y de actividades. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[352.078.6(46):69Gar]

GARCÍA-MANZANO JIMÉNEZ DE 
ANDRADE, PABLO
Los reglamentos de las 
administraciones independientes: 
sector financiero, reguladores 
y Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, 
autoridades de protección. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2013. [35.075.1(46)Gar]

MONTERO PASCUAL, JUAN JOSÉ
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia: 
entre la actividad administrativa 
de regulación y el derecho de la 

LINACERO DE LA FUENTE, MARÍA
Tratado del registro civil: 
adaptado a la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.181(46)Lin]  

MARTÍN CONTRERAS, LUIS
Ley de arrendamientos 
urbanos: con las reformas de 
la Ley 4/2013, de 4 de junio. 
2ª ed. Barcelona: Bosch, 2013. 
[347.453.3(46)Mar]  

POZO CARRASCOSA, PERE DEL; 
VAQUER ALOY, ANTONI; BOSCH 
CAPDEVILA, ESTEVE
Derecho civil de Cataluña: 
derecho de sucesiones. 2ª ed. 
Madrid; Barcelona; Buenos Aires: 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, 2013. [347.65(46.71)Poz] 

VERDA Y BEAMONTE, JOSÉ RAMÓN 
DE (COORD.); ATIENZA NAVARRO, 
Mª LUISA (AUTS.)…[ET AL.]
Derecho civil II. 
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347(46)(035)Der]  

ZUMAQUERO GIL, LAURA; SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, CARMEN (AUTS.); 
CAÑIZARES LASO, ANA (DIR.)
Esquemas de derecho civil V: 
derecho de sucesiones. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[347.65(46)(083.13)Zum]  

DRET 
CONSTITUCIONAL 
ALVEAR TÉLLEZ, JULIO
La libertad moderna de 
conciencia y de religión: el 
problema de su fundamento. 
Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 
2013. [342.731(46)Alv] 

�

42 NOVEMBRE 2013  MÓN JURÍDIC  



DRET 
INTERNACIONAL
SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO A.
El derecho inglés y los contratos 
internacionales. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. [341.9San]  

 

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

BODAS MARTÍN, RICARDO;  
SALA FRANCO, TOMÁS
Manual de jurisprudencia 
laboral: parte segunda (derecho 
colectivo). Valencia:
Tirant lo Blanch, 2013.  
[331(46)(035)Bod]  

CASTRO ARGÜELLES,  
Mª ANTONIA
Inaplicación o “descuelgue” del 
convenio colectivo. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2013. 
[331.15(46)”2012”Cas]

DÍAZ RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL
La actuación de la inspección 
de trabajo. Valladolid: Lex Nova, 
2013. [331.94(46)Dia]

GALDÓS LOYOLA, ELENA
La vigencia del recargo de 
las prestaciones a través de 
su interpretación y práctica. 
Valladolid: Lex Nova, 2013. 
[368.415(46)Gal]

PÉREZ CAPITÁN, LUIS
El despido colectivo y las medidas 
de suspensión y reducción 

limitada. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2013. 
[347.724.031(46)Per]

     

DRET PENAL
DAUNIS RODRÍGUEZ, ALBERTO
El delito de trata de 
seres humanos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.43(46):343.341Dau]  

FIGUERUELO BURRIEZA, 
ÁNGELA; POZO PÉREZ, MARTA 
DEL; LEÓN ALONSO, MARTA 
(DIRS.); GALLARDO RODRÍGUEZ, 
ALMUDENA (COORD.)
Violencia de género e igualdad: 
una cuestión de derechos 
humanos. Granada: Comares, 
2013. [343.615(46)(063)Vio] 

MONTERO HERNANZ, TOMÁS
Las alternativas a la privación 
de libertad en el derecho 
penal español. [Burgos, etc.]: 
Criminología y Justicia, 2013. 
[343.27(46)Mon] 

MORENO-TORRES HERRERA,  
Mª ROSA
El delito de desatención sanitaria. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[343.222(46):61Mor] 
 
MUÑOZ CONDE, FRANCISCO
Derecho penal: parte especial. 
19ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.3/.7(46)(035)Muñ]  

OLÁSOLO ALONSO, HÉCTOR
Tratado de autoría y participación 
en derecho penal internacional: 
en homenaje al profesor Augusto 
Ramírez Ocampo. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. [343.221Ola]  

temporal de jornada. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2013. 
[331.135(46)”2012”Per]

PÉREZ REY, JOAQUÍN
El despido disciplinario. 
Albacete: Bomarzo, 2013. 
[331.135(46)”2012”(035)Per] 

RIVAS VALLEJO, PILAR (DIR.); 
GARCÍA VALVERDE, MARÍA D. 
(COORD.); AMER MOCHOLÍ, 
EDUARDO (AUTS.)…[ET AL.]
Aspectos medioambientales 
de las relaciones laborales: 
participación, salud laboral y 
empleo. Murcia: Laborum, 2013. 
[331.822(46):351.777.5Asp]

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 
SUSANA
Los permisos parentales: avances 
y retrocesos tras las últimas 
reformas. Albacete:
Bomarzo, 2013. [331.817(46)Rod] 

ROQUETA BUJ, REMEDIOS; 
GARCÍA ORTEGA, JESÚS (DIRS.); 
AGÍS DASILVA, MONSERRAT 
(AUTS.)...[ET AL.] 
Derecho de la Seguridad Social. 
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [368.4(46)(035)Der]  

TARANCÓN PÉREZ, ENCARNA; 
ROMERO RÓDENAS, Mª JOSÉ 
Prestaciones básicas del Régimen 
General de la Seguridad Social: 
[adaptado al RDL 5/2013, de 15 
de marzo y a la Ley 27/2011, de 2 
de agosto]. 3ª ed. Albacete:
Bomarzo, 2013. [368.414(46)Tar]
 
 

DRET MERCANTIL
XL Jornadas Iberoamericanas 
de Derecho Aeronáutico y 
del Espacio y de la Aviación 
Comercial. Madrid: Instituto 

Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio y de la
Aviación Comercial: Organismo 
Consultivo de Naciones Unidas, 
2012. [DAe-347.81(063)Jor]

MARTÍNEZ MELÓN,  
MARÍA DOLORES
Las soluciones al concurso por vía 
de convenio. Valladolid: Lex Nova, 
2013. [347.738(46)”2003”Mar]

MINGORANCE ARNÁIZ,  
ANA CRISTINA (DIR.)
D. Manuel Varela: las razones 
de la crisis y los cimientos de la 
recuperación. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. (722-290)  

MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO; 
VEGA SERRANO, JUAN MANUEL 
(DIRS.); BOBES SÁNCHEZ,  
M.ª JOSÉ (COORD.)
Sistema bancario. Madrid: Iustel, 
2013. [347.734(46)Sis]

PEINADO GRACIA, JUAN 
IGNACIO (DIR.); VÁZQUEZ 
RUANO, TRINIDAD (COORD.)
Tratado de derecho de 
cooperativas. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2013. 2 vol. 
[347.726(46)(035)Tra]  

PÉREZ RODRÍGUEZ,  
ÁNGELA MARÍA
La exclusión de socios en 
sociedades de responsabilidad 

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

Aquest llibre té com a finalitat ser un instrument 
pràctic, amb especial menció de les resolucions ju-
dicials dictades en la matèria, destinat a analitzar el 
règim o marc legal que proposa la Llei Concursal en 
matèria de contractació, en particular, als contractes 
financers. També s’ofereix el tractament concursal 
d’alguns contractes que no estan expressament re-
gulats a la Llei.

FERNÁNDEZ SEIJO, JOSÉ MARIA
Los efectos de la declaración 
de concurso sobre los 
contratos: especial referencia 
a los contratos bancarios 
y de refinanciación. 
Barcelona: Bosch, 2013. 
[347.736(46)”2003”:347.74Fer]

CUÑAT EDO, VICENTE (DIRS.)…
[ET AL.]; PETIT LAVALL, Mª 
VICTORIA (COORD.)
Estudios de derecho mercantil: 
liber amicorum profesor 
Dr. Francisco Vicent Chuliá.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
[347(063)Est]  

Aquesta obra col·lectiva constitueix l’homenatge 
de la jubilació del profesor Vicent Chulià, amb tre-
blls que aborden matèries de Dret de societats, 
Propietat Intel·lectual, Competència, Contractes, 
Mercat financer i Mercat de valors, Dret concursal, 
Dret marítim i d’altres qüestions generals de la dis-
ciplina que s’han ordenat seguint la sistemática de 
les obres del profesor Chuliá.

MONTERO AROCA, JUAN… 
[ET AL.]
Derecho jurisdiccional,  
vol 3: proceso penal.  
21ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2013. 
[343.1(46)(035)Der]  

ORTEGA GARCÍA, RAMÓN 
(COORD.); BONORINO, PABLO 
R. (AUTS.)...[ET AL.]
Teoría del derecho y 
argumentación jurídica: 
ensayos contemporáneos. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [347.965.4Teo]  

PICÓ I JUNOY, JOAN (DIR.)
Principios y garantías 
procesales: Liber Amicorum 
en homenaje a la profesora 
Mª Victoria Berzosa Francos. 
Barcelona: J.M. Bosch, 2013. 
[347.9(46):342.722Pri] 

VICENTE BALLESTEROS, 
TOMÁS
El proceso de revisión penal. 
Barcelona: Bosch, 2013. 
[343.158(46)Vic] 

REDONDO, SANTIAGO; 
GARRIDO, VICENTE
Principios de criminología. 4ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2013. [343.9(46)(035)Red] 
 
SILVA SÁNCHEZ, JESÚS 
MARÍA
Fundamentos del derecho 
penal de la empresa. Madrid: 
Edisofer; Buenos Aires
[etc.]: B de F, 2013. 
[343.222(46):347.19Sil]  

   

DRET 
PROCESSAL 
GÓMEZ COLOMER, JUAN-LUIS 
(COORD.); ESPARZA LEIBAR, 
IÑAKI…[ET AL.]
Introducción al proceso penal 
federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2013. (722-272)   

Justicia gratuita: VI Informe 
del Observatorio de la 
Justicia Gratuita: estadística 
completa 2007-2011. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2012. 
[347.921.8(46)Jus]

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
MARGARITA; PEDROSA 
PRECIADO, LAURA
Manual práctico sobre 
la tasación de costas 
procesales. 3ª ed. Barcelona: 
Ediciones Experiencia, 2013. 
[347.921.6(46)(035)Mar] 
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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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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
 
Liquido por cese varios libros de 
Derecho a 1 y 5 euros. Llamar al 
tel. 657309831. 

Vendo  Precio abierto Alcubilla 
– (23 tomos) Aranzadi – 
Legislación 1936/1992 Aranzadi – 
Jurisprudencia 1939/1992 Revista 
Jur. Catalunya (encuadernada) 
– 1932/1934 y 1945/1998 otros. 
Tel. 687892822.
 
 
Despatx a compartir
 
Aragó/P. Sant Joan. Moblat 
amb dret a les instal·lacions. 
250 euros, sense cap mes 
despesa. Possible col·laboració 
amb advocat amb 30 anys 
d’experiencia.934585969. 

Arenys de Mar. Bona situació i 
presencia. Des de 100 euros/
mes. Tel. 636110501.  

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(dades i veu).
Tel. 619556510. 

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

Av. Viladomat, BCN, despatx 
12M2, 200 euros + iva, inclòs 
wifi, telèfon amb trucades a 
fixos normals, fax, impressora, 
escàner. Despatx compartit 
pera 3 o 4 companys. Tel. 
934513515. 

Balmes/Aragó, despacho 
especialista en Derecho 
concursal, tributario y 
fiscal. Se ofrece despacho 
libre y amueblado exterior. 
Espectacular oficina y sala de 
juntas. 933233862 

Anuncis
Balmes/Rosselló, conserje. 
15m2, exterior, a/a, parket. 
Secretaria 8h, Sala espera, 
juntas. Todo incluido.630 
euros/mes+consumo tel.
Belén.info@bda-abogados.com 

Bruc/Mallorca, despacho 
exterior de 12 m2, con sala 
de juntas a compartir, adsl, 
300 euros/ mes no incluye 
teléfono.  Tel. 932070280. 

Balmes/Rosselló, s’ofereixen 
tres despatxos amb totes les 
instal·lacions, fotocopiadora, 
scaner, sales de juntes, adsl, 
etc, i secretària tot el dia. Tel. 
934516282. 

Bruc/Consell de Cent. 
Despacho individual de 
14m2, exterior, luminoso, 350 
euros. Agua, Luz, fax, adsl, 
copiadora/escáner, a/a/c, 
limpieza y Secretaria. Tel.  
934875053 Srta. Eva. 

Casanova/Aragó. Finca con 
conserge. Amueblado, adsl. 
Sala de espera. 200 euros/
mes . 639306378 

Ciutat de la Justícia,  300 
euros/m exterior, Sala de 
juntes. Wiffi, despaxt advocats 
Edifici oficines a 100 m Jutjats, 
recepció, conserge 24 h, 
ideal. Col·laboracions. Tel. 
629338084. 

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

Còrsega/Rambla Catalunya, 
despacho de 9m2; 
independiente, con acceso 
directo, parquet nuevo, recién 
pintado. 290 euros. Tel. 
934764857. 

Despacho de abogados y 
economistas desean compartir 
parte de las oficinas. En 
concreto, 60 m! de piso en 
finca regia del Eixample Dret. 
Tel.  932448980/655899990. 

Diputación/Bruc. Finca 
regia, despacho amplio 

con presencia, 2 salas de 
juntas, sala de espera, office, 
secretaria, fax y fotocopiadora, 
450 euros (20m2) y 200 euros 
(6,5 m2) todo incluido. Tel. 
687839605. 

Diputaciò/Roger de Llúria, 
despacho individual para 
profesionales liberales. 
Incluido WIFI, luz, agua, zonas 
compartidas y limpieza. En. 
Alto, exterior, con mucha luz. 
Tel. 654534483. 

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

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

Muntaner/Diagonal, espai 
coworking fins 2 persones. 
Secretària, sala juntes, 
porteria, centraleta, telèfon, 
fax, adsl fibra òptica, xarxa 
PCs impresores, AC.  350 
euros. www.lexworking.
blogspot.com 

Muntaner/Vía Augusta, 9m2 
ext. 250 euros/mes, 14m2 
int. 250 euros/mes. Ambdós 
per 420 euros/mes. Sala de 
espera, neteja inclosa, Fax/
adsl fotocop. FGC i bus molt 
a prop. Alberto Salgado 
932384260. 

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

Pg. de Gràcia. Despatx de 
25 metres a 900 euros. 
Despatx de 12 metres a 400 
euros. Serveis inclosos. 
Tel.932426252. 

Pl. Cerdà/Ciutat Judicial, 
despatx 15 m2, 350euros/ 
mes/tot inclòs. Llum, aigua, 
consergeria, pàrquing 
opcional, edifici oficines, 
impecable estat. bon ambient 
treball.  Tel. 615604559. 

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

Provença, 286 (Rbla. Cat/Pg. 
Gràcia). Conserge, 7 advocats. 
8m2, sense moblar, calefacció, 
recepcionista, sala juntes, 
adsl, fax, fotocòpies, neteja. 
300 euros + iva.934581298. 

Rda. Guinardo/Secretari 
Coloma, alquiler entresuelo, 
70m2, 4 dependencias (2 
exteriores sol) + baño y 
cocina, en alta de luz, agua 
y gas. Portería. Muy bien 
comunicado. 700 euros/mes. 
Tel. 626268726. 

Roger de Llúria/Diputació, 
es lloguen dos despatxos, 
amb sala de juntes, i 
resta de serveis inclosos, 
550 euros/350 euros/ 
mes respectivament. Tel. 
934881901. 

Sabadell Eix Macià (jutjats) 
Ext,22m, parquet,espai privat 
reunions,  550 euros. Inclòs 
serveis  www.lexworkingsbd.
blogspot.com 

Sant Elias /local C, Gestoria 
y Administración Fincas. 
Portero. Internet. Despacho a 
compartir, 200 euros. Jany Tel.  
699970474. 

Urgell/Provenza,  2 despachos 
a compartir con abogadas. 
Edificio excelente. A/a, adsl, 
wifi, limpieza, conserje todo el 
día. No incluye teléfono. 200 
euros Albert. Tel.615373648. 

Via Laietana, amb sala 
de juntes i sala d’espera 
comuns. Serveis inclosos, 
excepte tel./fax. Possible 
col·laboració. Preu 220 euros/
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mes. Podeu contactar al tel. 
659510576/616620868. 

Via Laietana/Urquinaona. 
Alquiler de 2 Salas de juntas 
por horas y recepción de 
correo. Precio a convenir. 
670885724/657133946. 

 
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. 

Pl. Font Castellana (Alfons X). 
Local en lloguer 45 m2.Perfecte 
estat, exterior i lluminós,a peu 
de carrer. Porta i aparador de 
vidre. Lavabo indep. i zona 
d’arxiu. 350 euros +iva. Tel. 
932158302 Ana. 

Abogado arrienda despacho 
170m. Rambla Cataluña-
Provenza. Completamente 
equipado. Posibilidad continuidad 
cartera de clientes por próxima 
jubilación. Interesados llamar al 
619080870. 

Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. Venta o alquiler 
despacho con tres salas 
y recepción, 77 m2, con 
todas las instalaciones. Tel. 
628536665; 938935612 y 
juricano@telefonica.net 

. 
Col·laboracions 
 
Abogada con despacho en 
Barcelona se ofrece para 
colaborar en la defensa y 
reclamación de accidentes de 
tráfico. Tel. 656670377. 

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 

Venda o lloguer a Calella de 
Palafrugell, apartament baixos, 
2a línea de mar, 3 hab., 1 suit, 2 
banys, sala d’estar, menjador, 
cuina americana. Terrassa, 
pàrking. Tel. 934571524. 

Abogada totalmente bilingüe 
de ruso/castellano/catalán, 
ofrece servicios jurídicos en 
aéreas  de familia, sucesiones, 

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

Si t’agrada anar a buscar 
bolets, no et quedis 
sense allotjament! www.
apartamentsbergueda.com 

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

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

Local de 145 m2 a pie de 
calle, acristalado, aseo, 
cocina, archivo. Ideal para 
compartir. Zona Les Corts. Tel. 
654880626. 

Vendo titulo del Club Natació 
Sant Andreu, 900 euros. 
Gastos de inscripción a 
cargo del comprador. Enric 
Caballero. Tel. 626333860. 

Vendo piso en Cornellà de 
Llobregat de 65 m2, zona 
Pl. Marsans, Carretera 
d’Esplugues, 162, por 90.000 
euros. Tel. 610656045. 
Lourdes 

Letrado, de origen indio, con 
despacho propio en Barcelona 
desde 1996 ofrece, como 
experto en el mercado indio, 
colaboración en el servicio de 
‘India Desk’. Tel. 620633029. 

DEMANDES 
 
Diversos

Busco socis per muntar 
despatx a peu de carrer. 
Preferiblement zona del Baix 
Llobregat. Tel. 676176463. 

Busco fiscalista o economista 
con cartera propia que quiera 
alquilar un despacho para 
crear colaboraciones. El 
despacho es céntrico (Roger 
de Llúria) y da a la calle, por 
lo que tiene luz natural. Tel. 
935008383. 
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