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La taxa autonòmica catalana  
i la tutela judicial efectiva 

LARA FONCILLAS, DIRECTORA DE LA REVISTA MÓN JURÍDIC

L
a sentència del Tri-
buna l  const i tuc io -
nal 31/2010 de 6 de 
maig de 2014 avala la 
taxa judicial autonò-
mica introduïda per 

la Llei 5/2012, de 20 de març, que 
hauran de pagar tant les persones 
físiques com les empreses que li-
tiguin a Catalunya en els ordres ci-
vils i contenciós administratiu.
 
Des de l’ICAB hem adoptat una 
postura molt combativa contra 
les taxes i hem exigit la supressió 
absoluta tant de l’estatal, en vigor 
des del 2012, com de l’autonòmica, 
en suspens per decisió del Tri-
bunal Constitucional pel recurs 
d’inconstitucionalitat interposat 
pel govern espanyol.
 
Entenem que la taxa autonòmi-
ca suposa una doble imposició 
respecte de l’estatal amb la greu 
conseqüència de què a Catalunya 
s’hauran de pagar ambdues taxes. 
Demanem que no es posi en risc  
el principi de la tutela judicial efec-
tiva que es vulnera per les taxes 
judicials i  que es corregeixi ,  a 
més, la situació de desigualtat a 
Catalunya. 
 
No obstant això, la sentència del 
Constitucional estima que no hi ha 
doble imposició amb l’argument 
de què els fets imposables sobre 

els que recauen les taxes són di-
ferents: l’estatal està vinculada 
a l’exercici de l’activitat jurisdic-
cional i l’autonòmica recau sobre 
l’administració de l’Administració 
de justícia (en altres paraules, so-
bre la prestació de mitjans per-
sonals i  materials al  servei de 
l’Administració de justícia). Justi-
fica aquesta diferenciació pel fet 
que les competències substantives 
entre l’Estat i la Generalitat són di-
ferents (FJ 4) i en què la taxa au-
tonòmica no sobrepassa l’àmbit 
competencial autonòmic (FJ 5).

El FJ 6 estableix com ha d’interpretar-
se la taxa autonòmica per tal de què 
es descarti la coincidència amb 
l’estatal i l’article impugnat sigui 
constitucional. Així, ha d’entendre’s 
que l’autonòmica recau sobre la 
“vessant purament administrativa 
al servei de la funció jurisdiccional 
de l’Estat”. 

Des  de  l ’ ICAB no  compar t im 
aquesta separació ja que entenem 
que la taxa autonòmica està gra-
vant actes processals i no actua-
cions administratives de suport a 
l’Administració de justícia. Intentar 
escindir-ho és jurídicament erroni. 
En aquest mateix sentit, el propi 
TC reconeix en el FJ 5 que quan 
un ciutadà accedeix a la justícia es 
generen, “de forma simultánea e 
inescindible”, tasques de contingut 
processal i realització de funcions 

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

administratives vinculades a les 
anteriors. 
 
A més, intentar escindir-ho per 
gravar dos cops el mateix fet és 
injust. I no oblidem que el servei a 
la Justícia és públic.

Tal com diu el vot particular a la 
sentència i que subscrivim: “La 
taxa autonòmica està gravant ac-
tes processals i no actuacions ad-
ministratives. És lògic que quan es 
porta a terme una activitat “pura-
ment administrativa”, realitzada en 
exclusiva pels serveis autonòmics i 
no imprescindiblement vinculada al  
desenvolupament del procés (peti-
ció de còpies o certificacions...), pu-
gui exigir-se al ciutadà el seu abona-
ment, (...); però la taxa analitzada no 
es limita a aquests supòsits”.  
 
Un altre exemple del que expo-
sem és que la taxa catalana grava 
l’execució de les sentències, que és 
un acte típic de l’exercici de la po-
testat jurisdiccional.

L’aval del Tribunal Constitucional 
a la taxa autonòmica dificultarà la 
feina que estem fent però continua-
rem per tal de preservar el dret a 
la tutela judicial efectiva i comba-
tre la desigualtat generada. Ja hem 
demanat la supressió  i una reunió 
amb el conseller de Justícia que 
s’ha mostrat receptiu i manté el 
suspens de la seva aplicació.
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CARTES A LA

DIRECTORA

Sant Raimon de Penyafort, el patró dels advocats?

M
irant la portada del 
Món Jurídic del mes 
de febrer i llegint el tí-
tol, ben remarcat amb 
un elegant fons negre 

de togues, llegeixo: “Festivitat de Sant 
Raimon de Penyafort 2014; La festa més 
nostra”.  I acte seguit em pregunto inno-
centment, però quin currículum vitae té 
aquest sant baró per a ser el “patró” 
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya?

Rellegint els suposats mèrits d’aquest 
home (Santa Margarida i els Monjos, Alt 
Penedès, 1180 - Barcelona, 1275), veig 
que va ser un religiós dominic català i 
un gran especialista en dret canònic. 
Se’l considera l’introductor de la Inqui-
sició a la Corona d’Aragó. Tanmateix, va 
actuar d’inquisidor i d’assessor jurídic 
en múltiples casos, però la seva cano-
nització (s’ignoren les causes del retard) 
no es va fer efectiva fins al 1601.

És a dir, a part dels tractats científics de 
teologia (un clàssic oximoron aquest) o 
de legislació teocràtica que se li atribuei-
xen, el que sembla del tot irrefutable és 
que va ser una peça important d’aque-
lla terrible maquinària repressora que 
l’Església Catòlica Romana va instituir 
per combatre i castigar als sospitosos 
d’heretgia (és a dir, als que defensaven 
idees que l’Església considerava falses). 
Cal recordar que la primera inquisició 
s’estableix a Llenguadoc l’any 1184, per a 
combatre als càtars, també anomenats 
“el bons homes”. La primera croada va 
ser dirigida precisament contra aquest 
moviment religiós establert a Occitània 
i l’orde religiosa encarregada d’assenya-
lar, localitzar, processar i sentenciar a 
aquestes persones era, preferentment, 
la dels dominics, precisament l’orde a la 
qual pertanyia aquest llorejat i santificat 
arquebisbe. És important observar que, 
per tal de legalitzar les pràctiques que 
sovint es feien servir “traditionem” en 
els interrogatoris, el papa Innocenci IV va 
emetre l’any 1252 la butlla “Ad extirpan-
da”, per la qual va autoritzar la tortura i, 
d’aquesta forma senzilla, accelerar que 
el processat confessés. Com és sabut, 
aquesta santa institució (la Inquisició) va 

servir per a reforçar el poder del papa 
davant dels altres bisbes i especialment 
per damunt de reis i prínceps.

Així doncs, atesos els antecedents histò-
rics d’aquest personatge, al meu enten-
dre potser poc exemplar per a ser con-
siderat avui el “patró” d’aquest Col·legi 
d’Advocats, passo a suggerir  o bé un 
canvi de patronatge, obrint un concurs 
d’idees, o bé, un elegant camuflatge 
del nom del subjecte, proposant el de 
Ramon Nonat que, segons l’historiador 
Antoni Pladevall, es tracta de la mateixa 
persona, però, això sí, sense les conno-
tacions negatives del primer. Malgrat tot, 
i per si un cas s’obrís el meló d’aquesta 
festivitat, no vull deixar passar l’ocasió 
de recordar el valor social que hauria de 
tenir per a la Catalunya del segle XXI, 
l’eina democràtica de la laïcitat republi-
cana, sempre amb la vista posada en 
aquell horitzó utòpic on no hi càpiguen, 
ni patrons, ni deus, ni reis, ni tribuns.  

Resposta
 
Cristina Gómez Nebrera
Diputada responsable de la Biblioteca 
de l’ICAB

Partim del fet que sant Ramon de Penya-
fort no fou mai inquisidor, ell era doctor en 
lleis i la Inquisició la portaven teòlegs. Tin-
gué una actitud significativa per la posició 
de la seva orde davant de la Inquisició. El 
gran problema de les heretgies a l’edat 
mitjana constituïa un problema no sols 
religiós, sinó també social i s’havia de re-
soldre d’alguna manera. Davant d’aquesta 
qüestió complicada, sant Ramon tingué 
molt presents els drets humans elemen-
tals de les persones processades. Abans 
que fidel, infidel o heretge s’és una perso-
na humana i la dignitat humana és into-
cable1. En aquest sentit sant Ramon era 
un defensor del diàleg amb el món jueu, i 
deia que sense coneixement no hi ha dià-
leg, per tant es convertí al segle XIII en el 
protector dels estudis hebraics2.

Fou canonitzat el 27 d’abril del 1601; el 
mateix dia, els advocats de Barcelona,  
reunits al voltant del seu sepulcre van 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

contreure una mena de pacte implícit de 
mantenir viva la flama que a través dels 
temps perpetués el significat del sant i 
la llum que abocava sobre el món dels 
advocats. Ramon de Penyafort inaugu-
rava un patronatge de gran vàlua com 
a home de dret que fou.

El jurista Joan Pere Fontanella deixà la 
testimoniança que fou escollit patró per 
aclamació. Per deixar-ne més constàn-
cia, entre tots els advocats de Barce-
lona del segle XVII, pagaren una llàntia 
de 500 lliures catalanes que hauria de 
cremar sempre davant del seu altar. 

Aquesta elecció fou confirmada el 29 de 
maig de 1886, per la Junta del Col·legi 
presidida pel degà Manuel Duran i Bas.
Cal recordar també que sant Ramon 
visqué durant el segle XIII, i que les ac-
tuacions polítiques de la Inquisició es 
desenvoluparen sobretot a Castella du-
rant els segles XVI i XVII. A Catalunya el 
paper més actiu que tingué el Tribunal 
del Sant Ofici fou en la cacera de brui-
xes del segle XVII.

1 Valls Taberner, Ferran,  Sant Ramon de Pe-
nyafort. Barcelona: La Formiga d’Or, 1996. P. 31
  
2 Galmés, Llorenç, Ramon de Penyafort : l’ho-
me, dins “Sant Ramon de Penyafort”. Barcelo-
na: Fundació Jaume I, 2000. p. 14.

 Si vols compartir amb els companys i 
companyes un suggeriment, una crí-
tica, problemes que tenen relació 
amb l’exercici de l’advocacia, si vols 
donar a conèixer la teva opinió, tens 
l’oportunitat que se sàpiga a l’espai  
“Cartes a la directora”. Pots enviar la teva 
carta a l’email cartesmonjuridic@icab.cat.
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Correcció d’errors de la Llei 
20/2013, de 9 de desem-
bre, de garantia de la unitat 
de mercat (BOE núm. 85, 
08.04.2014). 

  

Llei 4/2014, de 4 d’abril, de 
l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit (DOGC 
núm. 6600, 09.04.2014).

Llei 5/2014, del 8 d’abril, de 
mesures relatives al Fons de 
cooperació local de Catalunya 
del 2013 i el 2014 (DOGC núm. 
6602,  11.04.2014).

Decret 49/2014, de 8 d’abril, 
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. 
6601,  10.04.2014).

Llei 8/2014, de 22 d’abril, so-
bre cobertura per compte de 
l’Estat dels riscos de la in-
ternacionalització de l’econo-
mia espanyola (BOE núm. 98, 
23.04.2014)

Ordre BSF/130/2014, de 22 
d’abril, per la qual s’establei-
xen els criteris per determinar 
la capacitat econòmica de les 
persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no  
gratuïtes i de les prestacions 
econòmiques destinades a 
l’atenció a la situació de de-
pendència que estableix la 
Cartera de serveis socials, i la 
participació en el finançament 
de les prestacions de servei no 
gratuïtes (DOGC núm. 6612, 
29.04.2014).

Ordre EMO/133/2014, de 14 
d’abril, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes la-
borals per a l’any 2015 (DOGC 
núm. 6613, 30.04.2014).

Resum de les  
novetats legislatives

Ordre JUS/135/2014, de 15 
d’abril, per la qual es dóna 
publicitat a la relació de taxes 
vigents que gestiona el De-
partament de Justícia (DOGC 
núm. 6614, 02.05.2014).

Reial Decret 304/2014, de 5 
de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 10/2010, 
de 28 d’abril, de prevenció del 
blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme 
(BOE núm. 110, 06.05.2014).

Resolució de 29 d’abril de 
2014, de la Presidència del 
Congrés dels Diputats, per la 
qual s’ordena la publicació de 
l’Acord de convalidació del 
Reial Decret llei 5/2014, de 
4 d’abril, pel qual es preveu 
una oferta d’ocupació pública 
extraordinària i addicional per 
a l’impuls de la lluita contra el 
frau fiscal i l’aplicació de les 
mesures previstes en la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibi-
litat de l’Administració Local 
(BOE núm. 112, 08.05.2014).

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

La Llei 6/2014, de 7 
d’abril, per la qual es 
modifica el text arti-
culat de la llei sobre 
trànsit, circulació de 
vehicles de motor i 
seguretat vial, aprovat 
pel Reial Decret Legis-
latiu 339/1990, de 2 de 
març (BOE 8 d’abril) 
pretén incorporar al text 
de la Llei aspectes que 
no presenten un objec-
te comú, alguns dels 
quals, a més, hauran de 
ser concretats posteri-
orment en el Reglament 
General de Circulació

 

Un aspecte essencial de la refor-
ma és el relatiu als sistemes de 
seguretat de conductors i ocu-
pants dels vehicles. Sens perju-
dici de la seva posterior concre-
ció reglamentària, es modifica la 
regulació relativa al casc de pro-
tecció i estableix l’obligació de la 
seva utilització en dos casos: un 
(que ja estava previst), per als ci-
clistes i ocupants de bicicletes en 
vies interurbanes; i un altre, que 
s’introdueix en la llei, referent als 
menors de setze anys, que hauran 
d’utilitzar-lo quan circulin en bici-
cleta, amb independència del lloc 
per on ho facin. D’altra banda, la 
prohibició d’ocupació de seients 
davanters o del darrere del vehicle 
per part de menors es determinarà 
reglamentàriament en funció de la 
seva edat o talla.

S’introdueixen canvis en matèria 
de realització d’obres en les vies, 
concretant l’obligació que té, qui 
porta a terme aquestes obres, de 

trams sancionadors i de detracció 
de punts cobrint possibles modi-
ficacions en les velocitats màxi-
mes, tant en límits inferiors com 
superiors.

S’estableix així mateix una ampla-
da mínima de seguretat d’almenys 
1,5 m. per l’avançament d’un cicle 
o ciclomotor o grup d’ells.

Pel que fa a les infraccions, s’incor-
poren les que deriven de la nova re-
gulació incorporada, però també es 
modifica algun altre aspecte, com 
el de passar a qualificar com a molt 
greu el fet de circular incomplint les 
condicions de l’autorització admi-
nistrativa que habilita per la circu-
lació, que, al seu torn, passa a ser 
causa d’immobilització del vehicle. 
Un altre cas és el de la caiguda de la 
càrrega a la via amb greu perill per a 
la resta dels usuaris a causa del seu 
mal condicionament. Dins del grup 
d’infraccions molt greus cal desta-
car la tipificació de l’impediment de 
les tasques de control o inspecció 
que duen a terme tant en centres 
d’ensenyament com en els de reco-
neixement de conductors.

En l’àmbit del procediment sanci-
onador s’incorpora la previsió que 

comunicar a l’autoritat respon-
sable de la gestió i regulació del 
trànsit el seu inici i de seguir les 
instruccions que aquesta autoritat 
li indiqui.

S’ introdueix la prohibició dels 
sistemes de detecció de radars 
o cinemòmetres (a no confondre 
amb els sistemes que tenen com a 
finalitat exclusivament informar de 
la ubicació dels mateixos ni amb 
els inhibidors de radars o cinemò-
metres que ja estaven prohibits).

Un altre aspecte que es modifica 
és la regulació de la presència 
de drogues en la conducció. Es 
considera infracció administrativa 
la mera presència de drogues en 
l’organisme del conductor, de les 
quals quedaran excloses aquelles 
substàncies que s’util i tzin sota 
prescripció facultativa i amb una 
finalitat terapèutica (sempre que 
s’estigui en condicions d’utilitzar 
el vehicle d’acord amb l’obligació 
de diligència, precaució i no dis-
tracció), deixant per al tipus penal 
que preveu l’article 379.2 del Codi 
penal la sanció per la conducció 
sota la influència de drogues. En 
aquest mateix sentit, la Llei pre-
veu els dispositius de detecció de 
drogues en saliva (fins ara previs-
tos només en la LECrim). A més, 
les infraccions referides a alcohol 
i drogues se separen del criteri 
sancionador general i la multa que 
comporten se situa en un esglaó 
superior, a més de la consegüent 
detracció de punts.

Un altre aspecte que es modifica 
és el dels límits de velocitat que 
s’estableixen no només per les vi-
es, sinó també per als diferents 
tipus de conductors i per als di-
ferents tipus de vehicles. Aquests 
l ímits es determinaran d’acord 
amb les condicions que estableixi 
el Reglament General de Circula-
ció però, en tot cas, s’amplien els 

 

Es facilita l’intercanvi 
transfronterer 
d’informació sobre 
infraccions de trànsit 
en matèria de seguretat 
viària

Ampliació de les reformes legislatives
COORDINAT PER ISIDOR GARCIA. COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB.
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despeses derivades de la immobi-
lització del vehicle o l’abonament 
de les despeses de la retirada i di-
pòsit del vehicle.

També es transposa (mitjançant 
una disposició addicional) la Direc-
tiva 2011/82/UE, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 25 d’octubre 
de 2011, per la qual es facilita l’in-
tercanvi transfronterer d’informa-
ció sobre infraccions de trànsit en 
matèria de seguretat viària, regu-
lant el procediment per a aquest in-
tercanvi, la qual cosa  comportarà 
la possibilitat de sancionar deter-
minades infraccions que es come-
tin amb un vehicle matriculat en un 
Estat membre diferent d’aquell en 
el qual es va cometre la infracció.

D’altra banda, en l’àmbit adminis-
tratiu, el “Consell Superior de Se-

guretat Viària” passa a denominar-
se “Consell Superior de Trànsit, Se-
guretat Vial i Mobilitat Sostenible”, 
ampliant les seves funcions d’òrgan 
consultiu i es crea la Conferència 
Sectorial de Trànsit, Seguretat Vial 
i Mobilitat Sostenible com a òrgan 
de cooperació entre l’Administració 
General de l’Estat i les administra-
cions de les comunitats autònomes 
amb competències en la matèria.

Pel que fa a l’entrada en vigor, 
cal tenir present que aquesta Llei 
ha entrat en vigor el 9 de maig de 
2014, excepte pel que fa a la mo-
dificació de l’Annex IV de la Llei 
de Trànsit (quadre de sancions i 
punts per excés de velocitat), la 
vigència del qual queda demorada 
fins a l’entrada en vigor de la mo-
dificació del Reglament General de 
Circulació.

no es notifiqui la denúncia en l’acte per 
part d’un agent quan aquest es trobi 
realitzant tasques de vigilància i con-
trol de trànsit i no tingui mitjans per 
procedir a la persecució del vehicle i 
s’amplia dels actuals 15 dies a 20 en 
diferents terminis, com el de pagament 
voluntari o de formulació d’al·legacions 
i proposició i aportació de proves.

Entre les mesures provisionals, 
s’han introduït dos supòsits d’im-
mobilització: que un camió o au-
tobús quedi immobil i tzat quan 
el conductor no tingui un permís 
que l’habiliti  per conduir algun 
d’aquests vehicles; i que se circuli 
incomplint les condicions de l’au-
torització que habilita la circulació 
del vehicle. També es preveu que 
els agents puguin retirar el permís 
de circulació del vehicle fins que 
s’hagi acreditat l’abonament de les 

�

�

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

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

LLOGUER DE SALES Departament de Marqueting 
Tel. 93 496 18 80 (ext. 5066) www.icab.cat
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

LABORAL  
 
 
 
 
 

 
En l’àmbit d’impugnació d’un acomia-
dament col·lectiu, el Tribunal Suprem 
declara la legitimitat de les comissi-
ons representatives - triades “ad hoc” 
pels treballadors afectats quan no hi 
ha comitè d’empresa o delegats de 
personal - per impugnar el referit 
acomiadament col·lectiu. Segons la 
Sala, admetre exclusivament als re-
presentants “clàssics” vulneraria el 
dret a la tutela judicial efectiva dels 
treballadors i desvirtuaria el sentit 
donat per la reforma laboral al perí-
ode de consultes desenvolupat amb 
aquests representants “ad hoc”.

Així mateix, el Tribunal Suprem acla-
reix quin és el valor de l’informe emès 
per la Inspecció de Treball en el marc 
de l’acomiadament col·lectiu, indicant 
que és un mitjà probatori més, de ca-
ràcter informatiu i no vinculant, sot-
mès a ulterior valoració jurisdiccional.

 
 
 
 
 

 

Amb motiu de la demanda per aco-
miadament presentada per un treba-
llador el contracte va ser amortitzat 

Resum de les  
novetats jurisprudencials

PENAL 
 

per causes econòmiques i producti-
ves, el Tribunal Suprem declara que 
l’empresa, que havia obtingut en un 
ERO autorització per suspendre tem-
poralment els contractes de treball 
d’un grup dels seus treballadors, no 
pot, durant aquest període, per les 
mateixes causes adduïdes en l’ERO 
i sense que hi hagi hagut un canvi 
rellevant de circumstàncies, acordar 
l’acomiadament objectiu d’un dels 
treballadors el contracte laboral del 
qual estava precisament suspès. 

Literalment, declara que “si bé en 
principi és factible admetre -com ra-
ona la sentència recorreguda - que 
durant una situació de suspensió 
de la relació contractual per causes 
econòmiques i productives -article 
45.1.j) ET -una empresa pugui pren-
dre una decisió extintiva, per raons 
objectives, pel que fa al treballador la 
relació contractual es troba suspesa 
emparant-se en les causes -econòmi-
ques, tècniques, organitzatives o de 
producció- a què fa referència l’article 
51 ET per remissió de l’article 52 c) 
del mateix text estatutari, això exigirà, 
que concorri almenys una d’aquestes 
dues condicions, bé la concurrència 
d’una causa diferent i sobrevinguda 
de la invocada i tinguda en compte 
per a la suspensió, bé si es tracta de 
la mateixa causa, un canvi substan-
cial i rellevant amb referència a les 
circumstàncies que van motivar s’au-
toritzés la suspensió”. 

I, afegeix “la decisió extintiva presa 
per l’empresa dins del període de 
suspensió dels contractes de tre-
ball, sense causa suficient, implica, 
segons el parer de la Sala, l’exercici 
d’un dret de forma contrària a la bona 
fe, trencant la confiança suscitada en 
els treballadors afectats pels propis 
actes de l’empresa, i incorrent en un 
abús de dret”.

Legitimitat de  
les comissions  
representatives  
per impugnar acomia-
dament col·lectiu

Suspensió temporal 
contractes de  
treballs en un ERO i 
acomiadament objectiu

Distinció delicte i falta 
de lesions per les dades 
objectives

TRIBUNAL SUPREM, SALA DEL SOCIAL,  
DE 12 DE MARÇ DE 2014

TRIBUNAL SUPREM, SALA DEL SOCIAL, 
DE 18 DE MARÇ DE 2014 Als efectes d’entendre que ha existit 

tractament mèdic (més enllà d’una 
primera assistència) es tindran en 
compte els paràmetres generals de 
curació d’una lesió i no la curació 
d’aquesta lesió en el cas concret. Cal 
considerar com a tractament mèdic 
aquell en què s’hagi recorregut a me-
dicaments necessaris per controlar 
un determinat procés posterior a una 
ferida, sempre que el pacient pugui 
patir efectes secundaris que importen 
un risc d’una pertorbació no irrelle-
vant per a la salut i tenint en compte 
la jurisprudència de la sala que afirma 
que la necessitat de tractament me-
surat com quirúrgic ha d’obeir a raons 
derivades de la naturalesa i caracte-
rístiques de la pròpia lesió posades en 
relació amb els criteris que la ciència 
mèdica s’observa en casos semblants. 
Això suposa que, a la pràctica, la dis-
tinció entre delicte i falta de lesions 
vindrà donada per dades objectives i 
no pels fets que han succeït realment.

Fixa com a doctrina jurispruden-
cial que “un creditor de la Comu-
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TRIBUNAL SUPREM, SALA DEL PENAL,  
6 DE FEBRER DE 2014 

CIVIL 
 

Responsabilitat dels  
copropietaris per  
deutes de la comunitat 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA  
DE CATALUNYA, SALA CIVIL I PENAL,  
24 DE FEBRER DE 2014
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Efectes de l’incompli-
ment d’aportació del 
pla de parentalitat

Desnonament per 
precari entre cohereus. 
Legitimació de la 
legatària d’usdefruit 
universal de l’herència

Invalidesa de la  
Directiva sobre la  
Conservació de Dades

El pla de parentalitat, que té com 
a finalitat prevenir i evitar futures 
disputes entre els progenitors amb 
la finalitat d’organitzar la vida di-
ària del menor en el seu interès, 
“favor filii”, es configura com una 
especialitat processal de l’art. 233-
8.2 CCCat. L’incompliment d’apor-
tació del pla de parentalitat com-
porta la nul·litat de les actuacions, 
encara que sigui parcial, com en el 
cas de la sentència referenciada.

La qüestió que es plantejà és si l’es-
posa del causant, instituïda legatà-
ria de l’usdefruit universal de l’he-
rència i copropietària de l’immoble 
sobre el qual s’exercita l’acció de 
desnonament per precari, té legiti-
mació per a l’exercici d’aquesta ac-
ció davant els instituïts hereus, fills 
del causant o si aquesta legitimació 
només l’empara per actuar en be-
nefici de la comunitat hereditària, 
mentre l’herència roman totalment 
o parcialment en estat d’indivisió. 
El Tribunal Suprem interpreta que 
“la inalterabilitat de l’”ius delatio-
nis” (...) comporta que la legatària 
de l’usdefruit universal de l’herència 
ostenti la legitimació i atribució de 
facultats que li infereix el llegat com 
dret hereditari plenament delimitat 
i concretat en el curs del fenomen 
successori, amb independència de 
la seva possible concurrència amb 
altres drets hereditaris que resultin 
subjectes a la situació d’indivisió de 
la comunitat hereditària”.

Aquesta sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea deixa 
sense efecte la Directiva 2006/24/
CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 15 de març de 2006, sobre 
la conservació de dades generades 
o tractades en relació amb la pres-
tació de serveis de comunicacions 
electròniques d’accés públic o de 
xarxes publiques de comunicacions. 
El Tribunal considera que la quanti-
tat de dades, considerades en el seu 
conjunt, que la Directiva obligava a 
conservar als prestadors de ser-
veis respecte de les persones pri-
vades permetia obtenir indicacions 
molt precises sobre la vida privada 
d’aquestes. Així doncs, considera 
aquest Tribunal que en imposar la 
conservació d’aquestes dades i per-
metre l’accés a les mateixes a les 
autoritats competents, la Directiva 
s’immisceix de forma greu en els 
drets fonamentals al respecte a la 
vida privada i la protecció de dades 
de caràcter personal, sobrepassant 
els límits del respecte al principi de 
proporcionalitat en relació amb la 
seguretat pública que la Directiva 
pretenia defensar.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA  
DE CATALUNYA, SALA CIVIL I PENAL,  
20 DE MARÇ DE 2014

TRIBUNAL SUPREM, SALA PRIMERA, 
DEL CIVIL, DE 20 DE GENER DE 2014

SENTÈNCIA EN ELS CASOS ACUMULATS 
C-293/12 I C-594/12 DEL TJUE,  
DE 8 D’ABRIL 2014

Moment de l’eficàcia de 
les resolucions sobre 
pensions d’aliments

En relació amb la concessió o no 
d’efectes retroactius de les diferents 
modificacions sobre les pensions 
d’aliments a favor dels fills, el Tribunal 
Suprem estableix la doctrina següent:

TRIBUNAL SUPREM, SALA PRIMERA,  
DE LO CIVIL, DE 26 DE MARÇ DE 2014

nitat de Propietaris sotmesa al 
règim de propietat horitzontal no 
pot procedir directament contra 
un comuner sense tenir recone-
gut el seu dret de crèdit enfront 
d ’aquesta ,  i  sense haver estat 
requer i t  p rèv iament  de  paga-
ment, sent la responsabilitat del 
copropietari subsidiària respec-
te de la comunitat i  mancomu-
nada en relació a la pluralitat de 
copropietaris”.

JURISPRUDÈNCIA EUROPEA 
 

“cada resolució desplegarà la seva 
eficàcia des de la data en què es 
dicti i serà només la primera reso-
lució que fixi la pensió d’aliments 
que podrà imposar el pagament 
des de la data de la interposició de 
la demanda,  perquè fins aquesta 
data no estava determinada l’obli-
gació, i les resolucions restants 
seran eficaces des que es dictin, 
moment en què substitueixen les 
esmentades anteriorment”.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Llei de Consumidors i Usuaris, 
vessant Mercantil i E-Commerce

A diferència d’altres Directives, 
aquesta és de les que es denomi-
nen d’harmonització plena, és a 
dir, de les que deixen poc marge 
als Estats membres per establir un 
règim divers i introdueix novetats 
rellevants en la normativa europea 
en matèria de contractes amb els 
consumidors i usuaris. Aquesta 
normativa és la que ara esdevé llei 
interna a resultes de la transposició 
i que comporta canvis significatius 
en la regulació fins ara vigent. Des 
del punt de vista dogmàtic val la 
pena destacar la progressiva im-
portància que s’atorga a les asime-
tries en la informació, de manera 
que la seva existència en les rela-
cions contractuals esdevé un dels 
criteris clau en l’estructura de l’edi-
fici normatiu. La infracció del deure 
d’informació que s’imposa a l’em-
presari pot comportar la conside-
ració de pràctica comercial enga-
nyosa i desfermar els mecanismes 
previstos a la Llei de Competència 
Deslleial. 

Tampoc són gens negligibles els 
canv is  in troduï ts  en e l  règ im 
d’execució dels contractes, tant 
pel que fa al lliurament dels béns 
adquirits i la transmissió del risc, 
com en relació amb els pagaments 
addicionals i els càrrecs per la uti-
lització de mitjans de pagament, 
que no poden superar el seu cost 
efectiu. L’empresari disposa d’un 
termini màxim de 30 dies naturals 
per fer el lliurament de la merca-
deria, transcorreguts els quals ha 

E
l  moviment consu-
merista està d’en-
horabona. Pas a pas 
la Unió Europea va 
perfilant progressi-
vament el marc re-

gulador que dota els consumidors 
europeus d’uns instruments que en-
forteixen la seva posició en les se-
ves relacions amb els empresaris en 
el tràfic econòmic. La Llei 3/2014, 
de 27 de març, transposa la Direc-
tiva 2011/83/UE del Parlament i 
del Consell de 25 d’octubre de 2011 
sobre drets dels consumidors i mo-
difica de manera notable l’entramat 
normatiu constituït per la Llei Ge-
neral de Consumidors i Usuaris, la 
Llei de la Competència Deslleial, la 
Llei de la Publicitat, la Llei d’Orde-
nació del Comerç Minorista, la Llei 
de Condicions Generals de la Con-
tractació i la Llei d’Enjudiciament 
Civil, entre d’altres.

de complir en el termini addicional 
indicat pel consumidor en el seu re-
queriment, amb dret a resoldre el 
contracte immediatament si l’em-
presari no compleix. El consumidor 
té dret en aquest cas al reemborsa-
ment de les quantitats abonades i 
si, l’empresari s’endarrereix injusti-
ficadament en la devolució, a la in-
demnització dels danys i perjudicis 
causats i al cobrament del doble de 
la quantitat deguda. Aquesta sanció 
esdevé l’estàndard en matèria d’en-
darreriment en qualsevol classe de 
devolució d’abonaments realitzats.

Els contractes a distància i els 
contractes subscrits fora dels es-
tabliments mercantils són objecte 
d’una regulació unitària, seguint 
les pautes de la Directiva. Cal des-
tacar la fixació de les obligacions de 
les parts, l’ampliació del dret al de-
sistiment i els efectes que produeix 
en els contractes complementaris, 
com és el cas del finançament per a 
l’adquisició de béns de consum, que 
queden resolts amb el desistiment. 
El consumidor disposa d’un termini 
de catorze dies naturals per desistir 
del contracte i, en el cas, que l’em-
presari no l’hagi informat d’aquesta 
possibilitat, el termini s’amplia fins 
als dotze mesos després d’haver 
transcorregut el primer termini.

Finalment, cal indicar també que 
d’ara endavant les clàusules abu-
sives dels contractes són nul·les 
de ple dret i s’han d’entendre com 
a no posades.

AL NÚMERO ANTERIOR DE MÓN JURÍDIC, VAM PUBLICAR UN ARTICLE AMB LES 
PRINCIPALS MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE 
CONSUMIDORS I USUARIS. EN AQUEST NÚMERO TROBAREU EL COMENTARI DES DE LA 
VESSANT MERCANTIL I DE L’E-COMMERCE QUE SÓN LES REFORMES MÉS DESTACABLES.

Antoni Font 
Catedràtic de Dret Mercantil
Universitat de Barcelona

Un nou marc de relacions per al consumidor europeu
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aquests disposin de mecanismes 
que permetin provar aquesta obli-
gació, com per exemple serveis de 
correu electrònics certificats, dipò-
sit de condicions o certificació de 
continguts d’una web en concret.

Busca també aquesta normativa 
eliminar qualsevol ambigüitat so-
bre el procediment de compra, 
exigint que quedi ben clar en quin 
moment s’està contraient una obli-
gació de pagament, és a dir, que 
l’usuari o consumidor pugui iden-
tificar que, a partir d’un moment 
determinat, haurà de pagar. Resulta 
curiós que la pròpia normativa pro-
posi un nom o un text definit que 
hauria de constar al botó de paga-
ment (“pedido con obligación de 
pago”, proposa), fet que deixa pa-
lès l’orientació proteccionista de la 
normativa, i que es reforça amb el 
fet que, si no s’especifica clarament, 
desapareix l’obligació de pagament 
per part de l’usuari o consumidor.

Però, no només es centra en l’e-
commerce més modern, és a dir, 
la contractació per internet, sinó 
que la normativa també fa èmfasi 
en la contractació telefònica, que 
si bé es podria considerar pràcti-
cament residual, és un mètode de 
contractació principal en diversos 
sectors i negocis. Des de l’entrada 
en vigor de la nova normativa, en 
aquelles contractacions telefòni-
ques iniciades per l’empresari (és 
a dir, és l’empresari qui truca per 
a oferir el servei o bé), aquest hau-
rà de proporcionar l’oferta realit-
zada per escrit, quedant vinculat 

P
el que fa a les obliga-
cions de l’e-commer-
ce, la nova Directiva 
imposa nous requisits 
que, com ja s’ha co-
mentat, milloren subs-

tancialment la posició del consumi-
dor enfront a l’empresari, almenys 
respecte la normativa anterior. 

Així, l’empresari ha de facilitar 
més informació a l’usuari, tant 
sobre la seva identitat com sobre 
les condicions de la contractació i 
les característiques del bé o ser-
vei ofert, el preu total -inclosos 
impostos, taxes i despeses addi-
cionals-, la data d’entrega o exe-
cució del servei, entre d’altres.

És important tenir en compte que, 
amb la modificació d’aquesta nor-
mativa, l’obligació de demostrar 
que es va informar de forma prèvia 
i efectiva a l’usuari de totes les exi-
gències recau únicament en l’em-
presari, pel que des de l’entrada 
en vigor serà molt important que 

l’usuari o consumidor únicament 
quan hagi acceptat l’oferta mitjan-
çant la seva signatura o l’enviament 
de l’acord. En cas que l’usuari no 
retorni o signi l’acord, no existirà 
obligació (generalment, de paga-
ment) per part seva, independent-
ment que l’empresari hagi com-
plert prèviament la seva part. Ad-
dicionalment, l’empresari haurà de 
facilitar al consumidor o usuari la 
confirmació del contracte celebrat, 
en un suport durador -s’accepta 
l’email- i en un termini raonable o 
com a molt tard en el moment de 
l’entrega del bé o abans de l’inici de 
la prestació del servei, i una còpia 
del contracte signat (en paper, o si 
l’usuari hi està d’acord, en qualse-
vol suport durador). En cas de no 
complir aquestes noves exigènci-
es, el contracte podrà ser anul·lat 
per part de l’usuari o consumidor, 
però mai per part de l’empresari, 
que, com anteriorment, tindrà tota 
la càrrega de la prova de que efec-
tivament ha complert d’acord amb 
les exigències de la normativa.

En definitiva, ens trobem com ja 
hem comentat amb una normativa 
integradora, que pretén harmonitzar 
la contractació amb consumidors i 
usuaris facilitant la contractació de 
bens o serveis en qualsevol país 
de la Unió Europea. Una normativa 
que busca la màxima protecció per 
al consumidor o usuari, i molt exi-
gent amb l’empresari, sobretot pel 
que fa referència a la contractació 
telefònica, entenem que, intentant 
evitar abusos produïts al passat per 
determinades empreses.

Marc Rius 
Col·legiat núm. 35.804

L’e-commerce a la reforma de la Llei de consumidors
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Renda i Patrimoni 2013

Principals novetats de 2013
Tot i que a la campanya d’enguany 
persisteixen la gran majoria de les 
mesures  tempora ls  ap l icab les 
l ’any 2012, com a novetats del 
2013 podem destacar:

• Supressió de la deducció per 
adquisició de la vivenda habitual 
i de la deducció per les obres i 
instal·lacions d’adequació de la 
vivenda habitual per raó de dis-
capacitat. Tot i així, es manté un 
règim transitori per aquells contri-
buents que haguessin adquirit el 
seu habitatge o realitzat les obres 
d’adequació abans de l’1 de gener 
de 2013.

• Integració a la base imposable 
general dels guanys i pèrdues pa-

trimonials derivats de transmissi-
ons d’elements patrimonials que 
haguessin estat un any o menys al 
patrimoni del contribuent.

• Limitació a l’aplicació de la reduc-
ció del 40% a les indemnitzacions 
derivades de l’extinció de la relació 
laboral o mercantil generades a més 
de dos anys. Si les indemnitzacions 
superen els 700.000 euros, la base de 
reducció de 300.000 euros disminuirà 
progressivament fins a la seva desa-
parició en cas de que les indemnitza-
cions siguin superiors al milió d’euros.

• Nous supòsits d’exclusió del mèto-
de d’estimació objectiva a l’àmbit de 
l’IRPF.

• Aquest 2013 ja no és possible la pre-
sentació de la declaració d’IRPF en 
paper pre-imprès o a través d’un mò-
dul d’impressió diferent del programa 
“PADRE”.

• Pel que fa a l’IP, a Catalunya con-
tinua el mínim exempt reduït de 
500.000 euros.

Tot i que la presentació telemàtica de 
la declaració de l’IRPF es voluntària, 
no succeeix el mateix amb la decla-
ració de l’IP que obligatòriament 
s’haurà de fer per via telemàtica. 
En el supòsit que a més del IP s’es-
tigui obligat a presentar declaració 
de l’IRPF, aquesta última haurà de 
presentar-se necessariament per via 
telemàtica.

Contribuents obligats a declarar
Els límits que fixen l’obligació de de-
clarar per l’IRPF són els mateixos de 

JA HA COMENÇAT, UNA VEGADA MÉS, EL TERMINI DE PRESENTACIÓ VOLUNTÀRIA DE 
LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) 
I DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI (IP) DE L’ANY 2013, TERMINI QUE S’ACABARÀ EL 
PROPER 30 DE JUNY DE 2014 (25 DE JUNY EN CAS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL 
PAGAMENT). TOT SEGUIT TROBAREU LES PRINCIPALS NOVETATS DE 2013 AMB LES 
PARTICULARITATS PER A L’EXERCICI DE L’ADVOCACIA PER COMPTE PROPI O ALIÈ, 
RESPECTIVAMENT.

Dolores Azcárraga Rios
Col·legiada núm. 25.436
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nyalat anteriorment. En aquesta mo-
dalitat seran deduïbles les despeses 
necessàries pel desenvolupament de 
l’activitat, tot i que l’amortització dels 
béns afectes a l’activitat s’haurà de fer 
de forma lineal i no mitjançant l’apli-
cació de les normes de l’Impost de 
Societats. D’altra banda, en aquesta 
modalitat es preveu la aplicació d’una 
reducció del 5% del rendiment 
net de l’activitat que té per objecte 
substituir i compensar les provisions 
fiscalment deduïbles i les despeses de 
difícil justificació.

Tanmateix assenyalar que en ambdues 
modalitats seran deduïbles les primes 
d’assegurança de malaltia satisfetes 
pel contribuent per a la seva cobertu-
ra, la del seu cònjuge i fills menors de 
25 anys que convisquin amb ell, amb el 
límit de 500 euros anuals per persona.

l’any 2012. Per la seva banda, estaran 
obligats a presentar la declaració de 
l’IP els subjectes passius la declaració 
dels quals sigui a ingressar o, de no 
ser així, quan el valor dels béns i drets 
declarats superi els 2 milions d’euros.

Escales de gravamen
A l’àmbit de l’IRPF es mantenen inal-
terades les escales de gravamen in-
crementades que hi havia l’any 2012 
i que s’aplicaven a la base liquidable 
general i a la base liquidable de l’es-
talvi. En aquest sentit, les escales de 
gravamen consolidades a la comunitat 
autònoma de Catalunya pel 2013 són 
les següents (taula 1 i 2).
 
Pel que fa a l’IP, es manté a Catalunya 
la tarifa pròpia incrementada aprova-
da el 2012 per la Generalitat i que és 
la següent (taula 3).

L’IRPF dels Advocats: per 
compte propi o per compte aliè

Exercici de l’advocacia 
per compte propi
Si l’advocat treballa per compte propi 
obtindrà rendiments d’activitats eco-
nòmiques i, en general, determinarà el 
rendiment net de la seva activitat pel 
mètode d’estimació directa, és a dir, 
calculant la diferència entre els ingres-
sos obtinguts i les despeses suporta-
des en l’exercici de la  seva activitat. 

Dins del mètode d’estimació directe 
existeixen dues modalitats, la normal 
i la simplificada. 

La modalitat normal s’aplicarà quan 
la xifra de negocis de l’any anterior 
superi els 600.000 euros. En aquesta 
modalitat, seran deduïbles la totalitat 
de les despeses suportades en la rea-
lització de l’activitat, així com les pro-
visions i les amortitzacions dels actius 
afectes, segons el previst a la normati-
va de l’Impost sobre Societats. En cap 
cas resultarà d’aplicació la reducció del 
5% del rendiment net en concepte de 
despeses de difícil justificació.

Pel que fa a la modalitat simplifi-
cada, aquesta és voluntària i podrà 
ser d’aplicació en aquells casos on la 
xifra de negocis de l’activitat no supe-
ri el límit dels 600.000 euros asse-

Exercici de l’advocacia 
per compte aliè
En aquest supòsit, els rendiments 
percebuts pel desenvolupament de 
l’activitat tindran la consideració de 
rendiments del treball i per la de-
terminació del rendiment net seran 
deduïbles, principalment, les quotes 
de la Seguretat Social a càrrec del 
treballador, les quotes sindicals i les 
quotes col·legials, aquestes últimes 
amb el límit de 500 euros anuals i 
sempre que la col·legiació sigui obli-
gatòria per l’exercici de l’activitat per 
compte aliè.

Finalment, cal recordar que al rendi-
ment net del treball li serà d’aplicació 
una reducció general per obtenció de 
rendiments del treball que oscil·la en-
tre els 2.652 euros i els 4.080 euros, 
en funció del rendiment net obtingut.

�

Base Liquidable 
fins a �

Quota íntegra Resta base
liquidable general

Tipus aplicable
Percentatge

0,00 0,00 167.129,45 0,21%

167.129,45 350,97 167.123,43 0,32%

334.252,88 877,41 334.246,87 0,53%

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,95%

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,37%

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,79%

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,21%

10.695.996,06 192.853,82 En endavant 2,75%

Base Liquidable
general

Quota íntegra Resta base 
liquidable general

Tipus aplicable
Percentatge

0,00 0,00 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.832,53 15.300,00 30,00%

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%

120.000,20 48.431,24 55.000,00 51,00%

175.000,20 76.481,24 125.000,00 55,00%

300.000,20 145.231,24 En endavant 56,00%

Base Liquidable
estalvi

Quota íntegra Resta base
liquidable estalvil

Tipus aplicable 
Percentatge

0,00 0,00 6.000,00 21,00%

6.000,00 1.260,00 18.000,00 25,00%

24.000,00 5.760,00 En endavant 27,00%

Taula 1

Taula 2

Taula 3

MÓN JURÍDIC  MAIG 2014 15



 

L’aplicació de la Directiva 2012/13/UE 
sobre l’assistència als detinguts 

L
a Directiva 2012/13/
UE estableix que els 
Estats membres han 
de garantir que les 
persones sospi to-
ses o acusades re-

bin amb promptitud informació, 
com a mínim, sobre els drets a 
tenir accés a un advocat, a rebre 
assistència lletrada gratuïta, a ser 
informat de l’acusació, a la inter-
pretació i traducció i a romandre 
en silenci. 

Han de garantir igualment que es 
lliuri a la persona detinguda o al 
seu advocat aquells documents 
relacionats amb l’expedient espe-
cífic que estiguin en poder de les 
autoritats competents i que resul-
tin fonamentals per impugnar de 
manera efectiva, d’acord amb el 
que estableix la legislació nacio-
nal, la legalitat de la detenció o de 
la privació de llibertat. Igualment, 
el detingut o el seu advocat han de 
tenir accés almenys a la totalitat 
de les proves materials en posses-
sió de les autoritats competents a 
favor o en contra d’aquesta per-
sona, per salvaguardar l’equitat 
del procés i preparar la defensa. 
El termini de transposició de la Di-
rectiva acaba el 2 de juny de 2014.

Quins drets principals 
s’hi preveuen?
Els extrems que destaquem de la 
Directiva, en relació al dret de de-
fensa, són:

1. El dret d’accés als materials de 
l’expedient.

a) L’obligatorietat de lliurar l’ates-
tat policial, en el qual es contenen 
les diligències d’investigació amb 
la “deguda antelació que permeti 
l’exercici efectiu dels drets de de-
fensa”, ja en seu policial.

b ) El dret a impugnar la nega-
t iva a proporcionar la refer ida 
informació.

c ) El dret a rebre informació deta-
llada sobre l’acusació.

2. El dret a la informació bàsica 
relativa a les possibilitats de re-
córrer la detenció.

La Directiva consagra la “impug-
nació de la legalitat de detenció, 
obtenció d’una revisió de la ma-
teixa, o sol·licitud de la llibertat 
provisional”. L’habeas corpus és 
l’única via que permet revisar la 
legalitat de la detenció, però no la 
resta d’extrems.

3. En relació al dret a romandre 
en silenci, el model indicatiu de 
drets que conté com a annex I en 
l’esmentada Directiva, assenyala 
expressament: “El seu advocat el 
pot ajudar a decidir sobre aquesta 
qüestió”.

Efecte de la Directiva
La qüestió recurrent que es plan-

�

�
teja és l’eficàcia de les Directives, 
abans de la seva transposició. En 
aquest sentit, cal recordar que 
existeix el que s’anomena “efecte 
directe vertical ascendent” de les 
Directives comunitàries de manera 
que aquestes  poden ser invoca-
des pels particulars, tant davant 
l ’Administració com davant els 
tribunals. 

El Tribunal de Justícia considera 
que, atenent cada cas, la Directiva 
té un efecte directe i els particu-
lars poden al·legar davant el jutge 
en defensa dels seus interessos 
(Assumpte Vand Gend & Loos, STJ 
de 5 de febrer de 1962, assumpte 
26/62). Per tant, l’òrgan judicial, 
en aplicar el dret intern, ha d’inter-
pretar-lo a la llum de la lletra i de 
la finalitat de la Directiva, encara 
que aquesta no s’hagi transposat.
 

EL TERMINI DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENT EUROPEU 
I DEL CONSELL, DE 22 DE MAIG DE 2012, RELATIVA AL DRET A LA INFORMACIÓ EN ELS 
PROCESSOS PENALS ACABA EL 2 DE JUNY DEL 2014. L’ARTICLE VALORA L’EFICÀCIA DE LA 
DIRECTIVA, QUAN, A HORES D’ARA, L’ESTAT ESPANYOL NO HA EFECTUAT LA PERTINENT 
TRANSPOSICIÓ. PER JORGE NAVARRO. COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB 

Conferència: ‘L’assistència 
lletrada al detingut. L’aplicació 
de la Directiva 2012/13/UE’

En el moment de tancar l’edició 
de la revista, l’ICAB té previst  
una sessió informativa sobre 
l’assistència lletrada al detingut 
i l’aplicació de la Directiva, un 
tema que la Junta de Govern ha 
treballat especialment.

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

Els controls de transparència i 
abusivitat respecte de l’objecte 
principal del contracte
COMENTARI DE LA SENTÈNCIA DE LA SALA 1A DEL TS DE 9 DE MAIG DEL 2013 I DE 
LA SENTÈNCIA DEL TJUE DE 30 D’ABRIL DE 2014 EN RELACIÓ ALS CONTROLS DE 
TRANSPARÈNCIA I ABUSIVITAT RESPECTE DE L’OBJECTE PRINCIPAL DEL CONTRACTE.

Jesús María Sánchez García
Col·legiat núm. 12.784

I. El control judicial 
material de l’abusivitat

El control judicial del contingut o 
control material de l’abusivitat pre-
tén garantir l’exclusió de les clàu-
sules que siguin abusives.

II. Les condicions generals 
que constitueixen l’objecte 
principal del contracte

Com disposa l’apartat 142 de la 
sentència de la Sala 1a del Tribu-
nal Suprem, de 9 de maig de 2013, 
en el nostre sistema una condició 
general de la contractació es pot 
referir a l’objecte principal. Una 

qüestió di ferent és determinar 
quin és el grau de control que la 
Llei articula quan les condicions 
generals es refereixen a ell.

III. Els controls d’inclusió, 
transparència i contingut 
de les condicions generals

La sentència citada del TS, de 9 
de maig de 2013, al seu fonament 
de dret onzè, resol que en el Dret 
nacional les condicions generals 
poden ser objecte de control per 
la via de la seva incorporació, 
d ’acord amb a l lò  que d isposa 
l’article 5.5 de la Llei de Condici-
ons Generals de la Contractació 
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(LCGC): “la redacció de les clàu-
sules generals s’ha d’ajustar als 
criteris de transparència, claredat, 
concreció i senzillesa”, i l’article 7 
de la LCGC disposa que “no que-
daran incorporades al contracte 
les següents condicions generals: 
a) Aquelles que l’adherent no hagi 
tingut oportunitat real de conèixer 
de manera completa al temps de 
la celebració del contracte... b) Les 
que siguin il·legibles, ambigües, 
fosques i incomprensibles”.

El control d’inclusió en l’àmbit 
de condicions generals de la con-
tractació és el primer que s’ha 
de fer i consisteix en provar que 
l’adherent no va tenir ocasió real 
de conèixer aquestes condicions 
generals en el moment de la ce-
lebració. És suficient que la part 
predisposant acrediti la posada a 
disposició i “l’oportunitat real de 
conèixer el contingut d’aquestes 
clàusules”,  per superar aquest 
contro l ,  independentment que 
l’adherent realment les hagi cone-
gut i entès.

IV. El control d’abusivitat d’una 
condició general que constitueix 
l’objecte principal del contracte

a) La sentència de la Sala 1a del 
Tribunal Suprem de 9 de maig de 
2013.

La sentència del TS de 9 de maig 
de 2013, en el seu fonament de 
dret desè, va resoldre que, com a 
regla general, no hi cap control 
de contingut de les clàusules que 
descriuen i defineixen l’objecte 
principal del contracte.

L’article 4.2 de la Directiva 93 /13, 
tot i no haver estat incorporat a la 
nostra legislació, resol que no és 
viable un control de contingut de 
l’objecte principal del contracte, ni 
de l’adequació entre preu i la seva 
contraprestació.

Com resol l’esmentada sentència 
en el seu l’apartat 195:

“ E n  a p l i c a c i ó  d e  l ’e sm e n t a -
da doctrina aquesta Sala en les 

SSTS 401/2010, d’1 de juliol, RC 
1762/2006; 663/2010, de 4 de no-
vembre, RC 982/2007, i 861/2010, 
de 29 de desembre, RC 1074/2007, 
han apuntat, més o menys obiter 
dicta [dit de passada] la possibili-
tat de control de contingut de les 
condicions generals a les clàusu-
les referides, a l’objecte principal 
del contracte. Aquesta possibilitat, 
però, va ser cegada en la sentèn-
cia 406/2012, de 18 de juny, RC 
46/2010, que va entendre que el 
control de contingut que es pot 
dur a terme amb vista al possible 
caràcter abusiu de la clàusula no 
s’estén al de l’equilibri de les “con-
traprestacions” - que identif ica 
amb l’objecte principal del contrac-
te -a les quals es referia la LCU en 
l’article 10.1.c en la seva redacció 
originària, de manera que no hi cap 
control de preu”.

Tant el vintè considerant de la Di-
rectiva 93/13 com l’article 4.2 es-
tableixen que les clàusules predis-
posades han d’estar redactades de 
forma clara i comprensibles. Així 
l’ar ticle 4.2 disposa que “l’apre-
ciació del caràcter abusiu de les 
clàusules no es referirà a la defini-
ció de l’objecte principal del con-
tracte, ni a l’adequació entre preu 
i retribució, d’una banda, ni als 
serveis o béns que hagin de pro-
porcionar com a contrapartida, per 
altra, sempre que aquestes clàu-
sules es redactin de manera clara 
i comprensible”.

Per al Tribunal Suprem (apartat 207 
de la sentència) la interpretació a sen-
su contrario de la norma transcrita és 
determinant: les clàusules referides 
a la definició de l’objecte principal 
del contracte se sotmeten a control 
d’abusivitat si no estan redactades de 
manera clara i entenedora, desenvo-
lupant el concepte del doble filtre de 
transparència en contractes de consu-
midors, per analitzar si una condició 
general que constitueix l’objecte prin-
cipal del contracte subscrita amb con-
sumidors està redactada de manera 
clara i entenedora.

I així, en l’apartat 210 de la sentèn-
cia comentada, resol que, a més 

del f iltre d’incorporació d’acord 
amb la Directiva 93/13/CEE i al 
declarat en la seva sentència de 
18 de maig de 2012, el control de 
transparència, com a paràmetre 
abstracte de validesa de la clàu-
sula predisposada, és a dir, fora 
de l’àmbit d’interpretació general 
del Codi Civil de l’“error propi” o 
error vici, “quan es projecta sobre 
els elements essencials del con-
tracte té per objecte que l’adhe-
rent conegui o pugui conèixer amb 
senzillesa tant la “càrrega econò-
mica” que realment suposa per a 
ell el contracte celebrat, és a dir, 
l’onerositat o sacrifici patrimonial 
realitzada a canvi de la prestació 
econòmica que es vol obtenir, com 
la càrrega jurídica de la mateixa, 
dit d’altra manera, la definició cla-
ra de la  seva posició jurídica tant 
en els pressupostos o elements 
típics que configuren el contracte 
celebrat, com en l’assignació o dis-
tribució dels riscos de l’execució o 
desenvolupament del mateix”.

I en el seu apar tat 211 aclareix 
que, en aquest segon examen, la 
transparència documental de la 
clàusula a efectes d’incorpora-
ció a un contracte subscrit entre 
professionals i empresaris és in-
suficient per impedir l’examen del 
seu contingut i, en concret, per 
impedir que s’analitzi si es tracta 
de condicions abusives. Cal que la 
informació subministrada perme-
ti al consumidor percebre que es 
tracta d’una clàusula que defineix 
l’objecte principal del contracte, 
que incideix o pot incidir en el con-
tingut de la seva obligació de pa-
gament i tenir un coneixement re-
al i raonablement complet de com 
juga o pot jugar en l’economia del 
contracte. El fonament de dret on-
zè de la sentència conclou que la 
transparència de les clàusules no 
negociades, en contractes subs-
crits amb consumidors, inclou el 
control de comprensibilitat real de 
la seva importància en el desenvo-
lupament raonable del contracte.

b) La sentència de l  TJUE de 
30 d’abri l  de 2014, assumpte 
C– 26/13.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

La sentència de la Cor t de Lu-
xemburg de 30 d’abril de 2014, 
C-26/13, analitza l’apar tat 2 de 
l’article 4 i l’apartat 1 de l’article 6 
de la Directiva 93 /13.

Respecte de l’article 4,2 de la Di-
rectiva 13/93, dues són les qüesti-
ons prejudicials plantejades: d’una 
banda, com s’ha d’interpretar el 
concepte d’ “objecte principal del 
contracte”, i, de l’altra, com s’ha 
d’interpretar l’exigència que una 
clàusula contractual s’ha de redac-
tar de manera clara i entenedora.

El TJUE ens diu (apartat 46) que 
l’article 4, apartat, 2 de la Directiva 
93 /13, té únicament per objecte 
aclarir les modalitats i l’abast del 
control del contingut de les clàu-
sules contractuals no negociades 
individualment, que descriuen les 
prestacions essencials dels con-
tractes celebrats entre un profes-
sional i un consumidor.

L’exclusió regulada en l’article 4,2 
de la Directiva 93/13 conté dues 
categories:  la primera, les clàusu-
les del contracte que es refereixen 
a la definició de l’objecte principal 
del contracte; la segona, l’adequa-
ció entre preu i retribució d’una 
banda, i dels serveis o béns que 
hagin de proporcionar com a con-
trapartida, per una altra.

Quant a la primera categoria, el 
TJUE resol (apartat 49) que les 
clàusules del contracte incloses 
en el concepte d’ “objecte prin-
cipal del contracte”, en el sentit 
d’aquesta disposició, s’han d’enten-
dre com les que regulen les presta-
cions essencials d’aquest contracte 
i que com a tals les caracteritzen.

En canvi (apartat 50) les clàusules 
de caràcter accessori en relació 
amb les que defineixen l’essència 
mateixa de la relació contractual 
no poden formar part del concepte  
“objecte principal del contracte”, 
en el sentit de l’article 4, apartat 
2, de la Directiva 93/13.

Quant a la segona categoria, el 
TJUE resol (apartat 54) que aques-

ta segona categoria de clàusules 
té un abast reduït, ja que aquesta 
exclusió només abasta l’adequació 
entre el preu o la retribució pre-
vista i els serveis o els béns que 
hagin de proporcionar com a con-
trapartida i s’explica (apartat 55) 
perquè no hi ha cap barem o criteri 
jurídic que pugui delimitar i orien-
tar aquest control.

En segon lloc, la sentència comen-
tada analitza l’exigència que una 
clàusula sigui redactada de mane-
ra clara i entenedora.

El TJUE resol (apartat 71) que l’exi-
gència de transparència  de les 
clàusules contractuals establerta 
per la Directiva 93/13 no es pot 
reduir només al caràcter com-
prensible d’aquestes en un pla 
formal i gramatical, ja que, per 
contra (apartat 72) el sistema de 
protecció que estableix la Directiva 
93/13 es basa en la idea que el con-
sumidor es troba en situació d’in-
ferioritat respecte al professional 
pel que fa, en particular, al nivell 
d’informació.Aquesta exigència 
de transparència s’ha d’entendre 
de manera clara i comprensible, 
de manera que el consumidor pu-
gui avaluar en criteris precisos i 
comprensibles, les conseqüènci-

es econòmiques derivades al seu 
càrrec (apartat 75).

Finalment la sentència comenta-
da, de 30 d’abril de 2014, analitza 
l’article 6,1 de la Directiva 93/13, 
que pel que fa a la nostra legislació 
interna, ha donat lloc a la modifi-
cació de l’article 83 del TRLGCIU, 
en virtut de la Llei 3/2014, de 27 
de març, com a conseqüència de la 
sentència del TJUE de 14.06.2012, 
que no permet integrar un con-
tracte modif icant el contingut 
d’una clàusula declarada abusiva.

La sentència comentada resol 
que en aquells supòsits en què 
un jutge es vegi obligat a anul·lar 
el contracte en la seva totalitat 
en declarar abusiva una clàusula 
(contracte de préstec que produ-
eix l’efecte de fer immediatament 
exigible el pagament de l’import 
del préstec pendent de devolució 
i per aquesta raó pot penalitzar 
al consumidor més que al presta-
dor), l’article 6, apartat 1 de la Di-
rectiva 93/13 s’ha d’interpretar en 
el sentit que, en una situació com 
la que és objecte del litigi princi-
pal, el contracte conclòs entre un 
professional i un consumidor no 
pot subsistir després de la su-
pressió d’una clàusula abusiva. 
Aquesta disposició no s’oposa a 
una normativa nacional que per-
met al jutge nacional esmenar la 
nul·litat d’aquesta clàusula subs-
tituint-la per una disposició su-
pletòria del dret nacional.

V. – Conclusió.
La nova doctrina del control de 
transparència i del control de con-
tingut de les condicions generals 
de la contractació està sent deli-
mitada tant pel TJUE com per la 
Sala 1a del TS i són exponents 
clars d’aquesta doctrina les sen-
tències comentades, que ens do-
nen instruments jurídics suficients 
per poder analitzar si una condició 
general que constitueix l’objecte 
principal del contracte subscrit 
amb consumidors està redactada 
de manera clara i comprensible, 
permetent si no és així el control 
de la seva abusivitat.

El contracte conclòs 
entre un professional i 
un consumidor no pot 
subsistir després de la 
supressió d’una clàusula 
abusiva
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Amb l’ICAB
TOT és més FÀCIL

IMPORTANT: una VEGADA DESCARREGAT el document NO ES PODRÀ
TORNAR A VISUALITZAR en cap altre dispositiu. Es recomana guardar
el document en el mateix dispositiu des del qual s’ha obert.

NOTIFICACIONS OFICIALS
CERTIFICADES ONLINE.

T’ho GARANTIM!

3 4 5 621
Reps un
e-mail

Prems el botó
ACCEDIR

Introdueixes
el teu DNI

Reps un SMS
al mòbil

Introdueixes
el codi PIN

Pots
descarregar-te

el document

SMS
+

CODI PIN

Descobreix TOTS els AVANTATGES
al web www.icab.cat, a la pestanya SERVEIS>apartat EINES

MÉS RÀPIDES i amb TOTES
les GARANTIES de SEGURETAT



OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

La Justícia està en joc
Jornada de protesta de l’ICAB per defensar els drets dels ciutadans

E
l passat 14 de maig 
es va dur a terme al 
Col·legi d’Advocats 
de Barcelona una 
jornada de protesta 
per la polí t ica del 

Govern en l’àmbit de la Justícia.  
En l’acte, organitzat per l’ICAB hi 
van donar suport el Grup d’Advo-
cats Joves (GAJ) i altres operadors 
jurídics com l’Associació catalana 
de professionals d’Estrangeria, el 
Sindicat de Secretaris Judicials, 
l’Associació catalana de Juristes 
Demòcrates, Unió progressista de 
fiscals, Jutges per la Democràcia i 
la Plataforma Ciutadana per a una 
Justícia de tots. L’objectiu era 
mostrar el malestar i preocupa-
ció unànime  davant una situació 
que ha fet entrar en risc el servei 
públic de la Justícia i la defensa 
dels drets dels ciutadans. 

Lectura del Manifest 
“La Justícia està en joc”
Per aquest motiu, el degà dels ad-

vocats de Barcelona, Oriol Rusca, 
el president del Grup d’Advocats 
Joves, Esteve Grima, el president 
de l’Associació Catalana de Ju-
ristes Demòcrates, Andrés Pérez 
Subirana, el magistrat de l’audièn-
cia provincial de Barcelona i mem-
bre de Jutges per la Democràcia, 
Joan Francesc Uria, el coordinador 
de la Plataforma Ciutadana per a 
una Justícia de Tots, Isidor García 
i en representació de la Comissió 
Executiva del Sindicat de Secreta-
ris Judicials, Abigail Fernández van 
llegir el Manifest “La justícia està en 
joc”. Aquest manifest denuncia que 
a causa de les taxes judicials bona 
part de la ciutadania veu vulnerat 
el seu dret a la tutela judicial efec-
tiva i només aquells que tenen més 
capacitat econòmica poden recla-
mar justícia davant els tribunals. 
També és una crítica a altres refor-
mes que s’estan plantejant: com la 
futura Llei Orgànica de Seguretat 
ciutadana, que vulnera la llibertat 
d’expressió, de manifestació i de 

reunió de les persones i estableix 
com a infraccions administrati-
ves activitats pròpies del contin-
gut essencial d’aquelles llibertats.  
O l’organització judicial, que es 
pretén implementar mitjançant la 
reforma de la Llei Orgànica del Po-
der Judicial, i que destrueix el ser-
vei públic de la Justícia al qual els 
ciutadans tenen dret, allunyant-los 
dels tribunals i menyspreant la ga-
rantia dels seus drets i la solució 
dels seus problemes. 

El Manifest ‘La Justícia està en 
joc’ també posa de rel leu que 
l’accés a la justícia per a aquells 
ciutadans que no disposin de prou 
mitjans no està garantit en l’avant-
projecte de Llei d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta, de manera que es 
priva del dret de defensa i del dret 
a un assessorament professional 
de qualitat. 

L’avantprojecte de Llei de justícia 
gratuïta sotmet a una asfíxia als 
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advocats i als col·legis d’advocats, 
perquè no valora el treball que re-
alitzen i vol homogeneïtzar a la 
baixa els mòduls de pagament, i 
a més, no resol aspectes primor-
dials per poder oferir una bona 
defensa. Per això, l’ICAB denuncia 
que la tramitació de la nova llei de 
justícia gratuïta no s’estigui aprofi-
tant per solucionar problemes com 
la manca de traductors per a tot 
el procés, o que es limiti la lliber-
tat i independència del criteri de 
l’advocat en l’exercici de les seves 
funcions. 

Advocats voluntaris de l’ICAB 
van assessorar els ciutadans
Al marge de la lectura del Mani-
fest, de les 10 a les 14 h, advocats 
del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona van reivindicar la importàn-
cia social del treball que realitzen 
els lletrats oferint assessorament 
jurídic previ als ciutadans que es 
van acostar a la seu d’aquesta 
corporació. El degà dels advocats 
de Barcelona, així com altres di-
putats de la Junta de Govern de 
l’ICAB van visitar també les taules 

d’assessorament instal·lades per 
a aquesta jornada de protesta al 
Pati de Columnes.  Les consultes 
de ciutadans van ser especialment 
de l’àmbit civil (arrendaments, de 
comunitats de veïns, de crèdits hi-
potecaris) i de família. 

Campanya 
“Ningú no farà més per tu!”
Aquestes accions s’emmarquen 

dins la campanya “Ningú no farà 
més per tu!”, que el Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona està impul-
sant per denunciar els aspectes 
més lesius de l’avantprojecte de 
llei de justícia gratuïta, que queda 
molt lluny de la millora que ha de 
presidir la modificació d’un servei 
públic essencial per als ciutadans 
com és el Servei del Torn d’Ofici i  
la Justícia Gratuïta.

El Col·legi renova el seu compromís amb els malalts oncològics

El Col·legi va renovar l’acord amb 
l’Institut Català d’Oncologia (ICO) 

a través del qual advocats col·legiats 
d’aquesta corporació participen de 
forma voluntària (pro bono) oferint 
assessorament jurídic als pacients 
de malalties oncològiques amb vul-
nerabilitat econòmica o bé als seus 
familiars directes. L’acte de renovació 
del conveni, celebrat el passat 7 de 
maig, a la seu del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona (Mallorca 283) el va 
formalitzar la vicedegana de l’ICAB, 
Rosa Ma. Barberà, i la directora d’es-
tratègia i projectes de l’ICO, Anna 
Rodríguez, i va comptar, a més, amb 
la participació d’un testimoni, que va 
donar a conèixer en primera persona 
la seva vivència; i del president de la 
secció de dret laboral de l’ICAB, Ri-
cardo Morante, en representació dels 
advocats del Col·legi que de forma 
voluntària presten aquest servei. 

Resultats
Durant el període 2012-2013 van 
fer ús del servei entre un 53-55% 
dels pacients que el van sol·licitar. 
De manera que es va donar respos-
ta a més de 50 casos (entre 2012 i 
2013) i en aquests primers 4 mesos 
de l’any se n’han atès 9. Els àmbits 
laboral (78%), civil (15%), familiar 
(1%) són les matèries en què han es-
tat més consultats els advocats que 
presten aquest servei. Les persones 

que han usat el servei han ressaltat 
la rapidesa en l’assignació d’un ad-
vocat des del moment en què es fa 
la sol·licitud, sent aquesta d’entre 3 
i 5 dies. Aquests també han valorat 
molt positivament (68%)  la utilitat 
del servei i han qualificat amb una 
puntuació superior al 8 el grau de sa-
tisfacció dels advocats que els han 
atès. Per això un 89%  dels usuaris 
d’aquest servei el recomanarien a 
d’altres pacients. 
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Kiko Peyró: El teatre és un eina 
de comunicació i d’educació 
d’una potència extraordinària

Home polifacètic: advocat, actor, 
escriptor... ara també director tea-
tral. Perquè aquest procés?
Per casualitat (riu). Quan el Col-
legi d’Advocats de Barcelona pla-
nif icava la campanya ‘Justícia i 
Joves’ ens va demanar ajuda al 
grup estable de teatre de l’ICAB. 
Inicialment hi havia quatre temes i 
a mi em va tocar escriure una obra 
sobre els perills de les xarxes so-
cials. Atès que els instituts majo-
ritàriament van escollir aquest te-
ma, gràcies al reconeixement dels 
companys vaig anar assumint la 
direcció. A mi el que m’agrada’t de 
sempre és actuar, i se m’ha obert 
un món nou, estic ampliant els es-
tudis de teatre però, ara enfocats 
en la direcció. El teatre és un eina 
de comunicació i d’educació d’una 
potència extraordinària.  

És la 2a temporada, hi ha reserves 
per a la 3a, heu sortit a TV3, BTV, 
etc. Com valores l’èxit de la campa-
nya ‘Justícia i Joves’?
La campanya és molt més que 
l’obra de teatre, la qual serveix per 
fer reflexionar els adolescents i in-
troduir-los al debat posterior. Cal 
dir que l’èxit de la campanya no és 
nostre, és de l’ICAB. 

En relació al teatre és una satisfac-
ció personal, és clar, però el mèrit 
cal atribuir-lo als companys que 
participen en la representació i que 
formem el grup “Clúster Estenoic”. 
Sense el seu recolzament jo no hau-
ria pogut fer res. En justícia el mèrit 
és tant o més d’ells que no pas meu 
i vull aprofitar per agrair el seu es-
forç als advocats Rosa Mª Barberà, 
Eduard Llorens, Sergi Martinez, Ra-
quel Mignorance, Sílvia Gonzàlez de 
Agüero, i Gonçal Oliveros que van 
participar en la primera temporada, 
i en aquesta segona, als advocats 
Rosa Mª Barberà, Eduard Llorens, 
Sergi Martinez  i als actors profes-
sionals Emma Peitx, Jordi Romero, 
Joan Xancó, Guerau Martinez, Gina 
Blasco, Meri Molero, Laia Ferré i Os-
car J. Avila. Així com a Bernat Lluís 
en els llums i àudio. Sense oblidar 
els tècnics de manteniment i a tot el 
personal de l’ICAB. 

Tens algun projecte com a director?
Hi ha diverses coses (riu). Hem re-
cuperat el grup de teatre infantil 
de l’ICAB i estem en vies de re-
presentar ‘L’Estocada Final’ acom-
panyant als Mossos d’Esquadra 
per diversos centres, entre altres 
coses.  

MÉS DE 1.000 ESTUDIANTS D’ESO VEURAN ENGUANY L’OBRA 
“L’ESTOCADA FINAL”  QUE AMB MOTIU DE LA CAMPANYA 
‘JUSTÍCIA I JOVES’ VA ESCRIURE I DIRIGEIX L’ADVOCAT KIKO 
PEYRÓ. AMB ELL PARLEM DE L’ÈXIT DE LA MATEIXA 

Defuncions

Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

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

Rosa Arranz Martínez, Eduardo 
Ber tran Delgado, Maria Pilar 
Gillen Monforte, Jorge Martínez 
Jiménez, Mauricio Pérez Alman-
sa i Domènec Roura Almenara.

Logalty, 
notificacions 
oficials 
certificades online

A partir del mes de maig rebreu 
les notificacions oficials del 

Col·legi a través de Logalty. A tra-
vés d’aquest sistema podreu enviar 
notificacions certificades electròni-
ques (Logalty burofax electrònic), 
així com realitzar contractacions 
electròniques segures. 

Codis promocionals
Per conèixer el seu funcionament 
l’ICAB, fins al 31 de juliol regala 
500 codis promocionals. Si esteu 
interessat en aconseguir-ne algun 
el podeu demanar al Departament 
de Comunicació (5a planta de la 
seu col·legial). 

Igualment us informem que l’ICAB 
ha començat a treballar amb aquest 
sistema per a les seves notificaci-
ons. El funcionament és el següent: 
un cop reps l’email s’ha de prémer 
el botó accedir, després introduir el 
DNI i a continuació reps un SMS al 
mòbil, s’introdueix el codi PIN i ja 
es pot descarregar el document. 
S’ha de tenir en compte, però, que 
una vegada descarregat no es po-
drà tornar a visualitzar en cap altre 
dispositiu. Per això, es recomana 
guardar el document en el mateix 
dispositiu des del qual s’ha obert. 
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E
l Col·legi d’Advocats 
de Barcelona rebutja 
frontalment que els 
ciutadans que viuen 
a Catalunya estiguin 
sotmesos a un doble 

imposició, és a dir, al pagament de 
la taxa judicial catalana i estatal per 
poder reclamar justícia davant els 
tribunals.  

La taxa judicial és un clar obstacle 
per a què bona part dels ciutadans 
puguin interposar un procediment 
davant els tribunals. S’ha demostrat 
en els prop de dos anys d’aplicació de 

la taxa a tot l’Estat, que la disminu-
ció del número de procediments ha 
baixat.  

Per aquest motiu el Col·legi està tre-
ballant per a què la conselleria de 
Justícia i la Generalitat de Catalunya 
derogui una taxa que priva doblement 
als ciutadans i empreses catalanes 
en poder resoldre els seus interessos 
als tribunals per motius econòmics. 
Igualment, l’ICAB ha sol·licitat una 
reunió urgent amb el conseller de 
justícia, Germà Gordó, i mentrestant 
una moratòria en l’aplicació de la taxa 
judicial catalana. 

STOP TAXES
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XXI Congrés de Responsabilitat Civil

La Comissió de Responsabilitat 
Civil i Assegurances del Col-

legi d’Advocats de Barcelona va 
celebrar els dies 15 i 16 de maig la 
XXI edició del Congrés de Respon-
sabilitat civil. En aquesta ocasió el 
certamen es va dividir en 4 ses-
sions que van servir per abordar 
els temes següents: La intervenció 
de tercers no anomenats al procés 
en els assumptes de responsabi-
litat civil. Especial referència a la 
necessitat de reformar l’article 14 
de la LEC. La responsabilitat de 
l’empresari per accidents labo-

Oposició frontal contra la taxa  
judicial catalana

Trobada anual de 
l’European Young  
Bar Association 

La trobada internacional que re-
alitza anualment l’European Yo-

ung Bar Association (EYBA) reunirà 
a Barcelona del 12 al 14 de juny a 
advocats joves d’arreu. La “Sum-
mer Conference” s’iniciarà amb du-
es conferències paral·leles, una per 
tractar la jurisprudència de la cort 
penal internacional i la justícia uni-
versal i l’altra per donar a conèixer 
el procediment holandès de recla-
mació col·lectiva  de danys. A més 
d’aquests temes també s’analitzarà 
l’impacte a nivell internacional dels 
noms de domini; la normativa labo-
ral aplicable a l’advocat jove; la nor-
mativa d’emprenedors en diferents 
països i el dret concursal. El con-
grés també servirà per fomentar el 
networking a través d’un taller es-
pecífic que tindrà lloc el divendres 
13 de juny d’11 a 14h. 

To t a  l a  i n fo r m a c i ó  s o b re 
aquesta c i ta la  t robareu a   
http://www.eybaagm2014.com

rals. El recàrrec de prestacions i 
responsabilitat civil. Doble indem-
nització? La conveniència de possi-
bilitar l’assegurament del recàrrec 
de prestacions. La reforma del co-
di penal i la seva incidència de la 
gestió i resolució dels accidents de 
trànsit. És la mediació un procedi-
ment adequat per resoldre els con-
flictes a l’àmbit de la circulació? La 
pèrdua d’oportunitat en l’àmbit de 
la responsabilitat civil professional 
amb especial referència a l’àmbit 
dels professionals del dret i de la 
medicina.
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Èxit de participació a la  
diada de Sant Jordi a l’ICAB

L
a fira de llibres de Sant 
Jordi organitzada per la 
Biblioteca va acomplir 
un any més el seu objec-
tiu: que molts advocats 
s’acostessin al Col·legi 

d’Advocats de Barcelona per visitar i al-
hora ser obsequiats amb llibres, ebooks 
i revistes jurídiques  d’actualitat, a més 
de diferents productes de marxandatge 
de les principals editorials jurídiques 
que van participar-hi:  Grup Lefebvre-
El Derecho, Iustel, Sepin, Thomson 
Reuters Aranzadi, Tirant lo Blanch, 
Vlex i Wolters Kluwer. Amb motiu 
d’aquesta festivitat, i com es tradició, 
l’ICAB va posar a la venda la XV edició 
del llibre “Contes d’Advocats”, una obra 
que recull els 10 contes guanyadors del 
Concurs de narrativa que organitza ca-
da any aquesta corporació. 

Fira de llibres no jurídics
Enguany la diada de Sant Jordi al Col-
legi va comptar amb la novetat d’una 
segona fira formada per 10 advocats 
autors d’obres no jurídiques - Carles 
Basteiro-Bertolí, Javier Fernández-Pe-
drera, Montserrat García Moncó,  Edu-
ard Ibáñez, Carles Mac-Cragh, Ricard 

Miracle, Mercedes Parra Tregón, Anna-
manu Ràfols, Josep M. Verdaguer, Pedro 
L. Yúfera- els quals van disposar d’un 
estand per vendre i mostrar els seus lli-
bres als companys. 

Lliurament de premis
Per la tarda, es van lliurar els premis i 
obsequis als guanyadors dels diferents 
concursos convocats per la corporació. 
Així el Legal Quiz, un concurs jurídic 
on-line on comptaven tant els coneixe-
ments del jugador sobre temes jurídics 

com la rapidesa i fiabilitat a l’hora de 
resoldre les preguntes tipus test  va 
tenir com a guanyadors: Montserrat 
Collado Orive (primer premi);  Kevin 
Toro Sánchez (segon premi); Gine-
bra Comellas i Estibal (tercer premi). 
Mentre els guanyadors per especiali-
tats van ser:  Daniel Gil Alcázar; Mª 
José Asensio García; Alessandra Di 
Cesare; Francisco Martín Marín. La 
segona edició del Legal Quiz es-
tarà oberta fins al 30 de juny, així 
que us animem a participar-hi. 

Fira de llibres no jurídics

Fira de llibres a l’avantsala de la Biblioteca.
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Sopar XXX 
aniversari. 
Promoció Dret 
79-84 UB

4 de juliol de 2014. 20.30 h
Bar Facultat de Dret

Informació i inscripcions: 
Jaume Alonso-Cuevillas 
( jacs@alonso-cuev i l las .cat) 
Cristina Martinez 
(cmar tinezvicente@icab.cat) 
Antoni Molas 
(a.molas@autonellmolas.com) 
Antoni Romaní 
(aromani@romani-martinez.com)
Marina Terradas 
(marinaterradas@yahoo.es).

A les 18h va tenir lloc el lliurament dels 
premis del concurs de redacció infantil, 
on els fills d’advocats d’entre 7 i 12 anys 
hi podien participar.  A continuació es 
va lliurar el premi als guanyadors de la 
XV edició del concurs de narrativa curta 
Contes d’Advocats. El primer premi va 
ser per Romà Bosch Sancho per l’obra 
‘La residència’; el segon premi va cor-
respondre a Joan Iglesias Magrané per 
‘Dieciocho años, tres meses y un día’ i el 
tercer premi va ser per Claudia Carranza 
Poller per ‘La medalla’. El jurat també va 

concedir uns accèssits a Patricia Ayodeji 
per ‘Ella’; a Elvira Jiménez Castellanos 
per ‘Los lazarillos ciegos’ i per José Luis 
Martín Mendoza per ‘Frágiles’.

A més dels contes citats anteriorment, 
també s’inclou en l’obra “contes d’advo-
cats 2014” ‘Un lunes que no fue como 
los demás’ de Javier Acín Biota; ‘El re-
trobament’ d’ Eulàlia Moreta Tusquets; 
‘Un tío en La Habana’ d’Elena Rodriguez-
Espinar; ‘La vida de Buny’, Juan José 
Gracia Agis.

Premiats Legal Quiz

Premiats  Contes infantils

Premiats  Contes d’Advocats

Wifi a totes les de-
legacions de l’ICAB 

Per tal d’ampliar els serveis 
als col·legiats, s’ha instal·lat 

a totes les delegacions xarxa 
wifi perquè l’ICAB sap que per 
als col·legiats, és una prioritat 
estar sempre connectat amb el 
seu despatx.

La clau d’accés es facilita des 
de cada delegació. 
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

La constitucionalitat del dret  
a decidir de Catalunya

Joan Vintró 
Catedràtic de Dret Constitucional. 
Universitat de Barcelona.

E
l 25 de març de 2014 
el Tribunal Constitu-
cional va dictar, amb 
el vot unànime de 
tots els seus mem-
bres, la STC 42/2014 

a propòsit de la Resolució 5/X, del 
23 de gener de 2013, del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprova la 
Declaració de sobirania i del dret a 
decidir del poble de Catalunya. Tres 
són els aspectes més rellevants de 
la decisió del nostre Alt Tribunal. En 
primer lloc, l’admissibilitat de la im-
pugnació de la dita resolució parla-
mentària efectuada per l’advocat de 
l’Estat en representació del Govern 
central mitjançant la via de l’article 
161.2 CE. En segon lloc, la declara-
ció d’inconstitucionalitat del punt 
primer de la Resolució 5/X, en què 
s’afirma que “el poble de Catalunya 
té, per raons de legitimitat demo-

cràtica, caràcter de subjecte polític i 
jurídic sobirà”. Finalment, el pronun-
ciament interpretatiu de conformitat 
constitucional de totes les referènci-
es al “dret a decidir dels ciutadans 
de Catalunya” que conté la Resolu-
ció 5/X. Aquest darrer element de la 
STC 42/2014 és el que revesteix més 
transcendència en l’actual conjuntura 
política marcada per la voluntat de les 
institucions de la Generalitat de cele-
brar un referèndum o una consulta 
sobre la independència de Catalunya 
i, per tant,  és el que constitueix l’ob-
jecte fonamental del present article.

Pel que fa a la primera qüestió, no re-
sulta gens convincent l’argumentació 
del Tribunal Constitucional per a jus-
tificar l’admissibilitat de la impugna-
ció de la Resolució 5/X. D’una banda, 
pel fet que la mateixa jurisprudència 
constitucional havia mantingut sem-
pre que les resolucions parlamentà-
ries en exercici de la funció d’impuls 
(com és el cas de la 5/X del Parla-
ment de Catalunya) tenen naturale-
sa purament política, no comporten 
efectes jurídics i, per tant, no són 
impugnables jurisdiccionalment (STC 
40/2003, FJ 3, i ATC, 135/2004, FJ 4). 
De l’altra, perquè els suposats efec-
tes jurídics de la Resolució 5/X, que 
justificarien la seva impugnabilitat, no 
són identificats de manera concreta i 
precisa en la STC 42/2014.

 El segon aspecte rellevant de la STC 
42/2014 és la declaració d’incons-
titucionalitat del punt primer de la 
Resolució 5/X que atribueix al poble 
de Catalunya “el caràcter de subjec-
te polític i jurídic sobirà”. El Tribunal 
considera que el reconeixement de 

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 25 DE MARÇ DE 2014 SOBRE 
EL DRET A DECIDIR DE CATALUNYA HA SUSCITAT UN DEBAT INTENS. PER CONÈIXER 
EL CONTINGUT JURÍDIC DE LA RESOLUCIÓ, TROBAREU TOT SEGUIT EL TEXT D’UN 
CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL QUE EN FA LA SEVA VALORACIÓ.
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la sobirania del poble de Catalunya 
és contrari als articles 1.2 i 2 CE. 
Com és sabut, aquests preceptes 
constitucionals proclamen, respec-
tivament, que “la sobirania nacional 
resideix en el poble espanyol” i que 
“la Constitució es fonamenta en la 
indissoluble unitat de la Nació espa-
nyola”. Atès el tenor literal de les dis-
posicions constitucionals que acaben 
de referenciar-se, no representa cap 
sorpresa i és coherent que el Tribu-
nal declari la inconstitucionalitat i la 
nul·litat del punt primer de la Reso-
lució 5/X relatiu al reconeixement de 
la sobirania del poble de Catalunya. 
Tanmateix, aquesta nul·litat té un va-
lor més retòric que altra cosa ja que, 
com s’ha assenyalat anteriorment, 
la mateixa STC 42/2014 no acon-
segueix objectivar amb claredat els 
efectes jurídics de la Resolució 5/X.

El tercer element destacable de la 
STC 42/2014, i sens dubte el més in-
novador i interessant, és la declara-
ció de conformitat constitucional 
de les referències al dret a deci-
dir dels ciutadans de Catalunya 
presents en la Resolució 5/X. Per 
a arribar a aquest pronunciament 
el Tribunal parteix d’una distinció 
clara entre dret a l’autodetermi-
nació i dret a decidir. 

Així, d’una banda, el dret a l’autode-
terminació és entès com la capaci-
tat per a decidir de manera directa 
i jurídicament efectiva la integració 
territorial d’Espanya, vinculada in-
trínsecament a la noció de sobirania, 
i, com a tal, el Tribunal afirma que 
no és reconegut per la Constitució 
espanyola als territoris integrants de 
l’Estat, ja que la norma fonamental 
reconeix com a titular de la sobira-
nia únicament al poble espanyol en 
el seu conjunt. En aquest sentit la 
Sentència assenyala que una Co-
munitat Autònoma no pot convo-
car unilateralment un referèndum 
d’autodeterminació. 

D’altra banda, el dret a decidir és 
concebut com la capacitat per a 
manifestar “una aspiració política” 
que, si és canalitzada “mitjançant 
un procés ajustat a la legalitat cons-
titucional”, el Tribunal estima que té 

perfectament cabuda en el marc de 
la Constitució espanyola. Afegeix la 
Sentència que aquesta “aspiració 
política” pot pretendre fins i tot “mo-
dificar el fonament mateix de l’ordre 
constitucional”, ja que la Constitució 
no estableix “un model de democrà-
cia militant” i “no existeix un nucli 
normatiu inaccessible als procedi-
ments de reforma constitucional”.

Una vegada efectuada aquesta dis-
tinció, la Sentència declara amb ro-
tunditat que “és possible, doncs, 
una interpretació constitucional de 
les referències al dret a decidir dels 
ciutadans de Catalunya” contingudes 
en la Resolució 5/X, ja que precisa-
ment els principis que han de pre-
sidir l’exercici d’aquest dret (espe-
cialment, “legitimitat democràtica”, 
“diàleg” i “legalitat”) coincideixen 
o encaixen completament amb els 
principis reconeguts en la mateixa 
Constitució espanyola (arts. 1.1 i 9). 
Com a corol·lari de tot el seu raona-
ment favorable a la constitucionalitat 
de les referències al dret a decidir de 
la Resolució 5/X, la Sentència fa fins 
i tot l’afirmació següent: “El planteja-
ment de concepcions que pretenen 
modificar el fonament mateix de l’or-
dre constitucional té cabuda en el 
nostre ordenament, sempre que no 
es prepari o defensi a través d’una 
activitat que vulneri els principis de-
mocràtics, els drets fonamentals o la 
resta dels mandats constitucionals, 
i l’intent d’assolir-ho efectivament es 
faci en el marc dels procediments 
de reforma de la Constitució (…)”. Al 
nostre parer, la frase anterior permet 
de concloure que per al Tribunal 
Constitucional l’exercici del dret 
a decidir pot materialitzar-se en 
dues fases: la de preparació a 
través de qualsevol mena d’ins-
truments que no siguin contraris 
a la Constitució, i la d’efectivitat 
pràctica que requereix l’aplicació 
del procediment de reforma cons-
titucional de l’article 168 CE.

Arribats aquí és obligat de plantejar-
se un interrogant de gran transcen-
dència en les circumstàncies polí-
tiques actuals: es pot deduir de la 
Sentència cobertura constitucional 
al referèndum consultiu i acordat 

amb l’Estat que la Generalitat recla-
ma poder celebrar sobre el futur po-
lític de Catalunya? La Sentència no 
ofereix una resposta expressa a l’in-
terrogant plantejat. Amb tot, segons 
la nostra opinió, poden trobar-se en 
la Sentència 42/2014 prou elements 
per a defensar que, sense reforma 
constitucional prèvia, un referèndum 
consultiu i acordat amb l’Estat pot ce-
lebrar-se a Catalunya per a conèixer la 
voluntat política dels seus ciutadans 
sobre la seva pertinença o no a l’Es-
tat espanyol. Els arguments que ens 
porten a aquesta conclusió són els 
següents:

1) L’èmfasi que la Sentència posa en 
el principi democràtic com a valor su-
perior de l’ordenament i fonament de 
la conformitat constitucional del dret 
a decidir de Catalunya.

2) La distinció que fa el Tribunal en-
tre activitats preparatòries en l’exer-
cici del dret a decidir i l’assoliment 
efectiu d’aquest. Per a les primeres, 
la Sentència no exclou explícitament 
cap instrument, mentre que l’exigèn-
cia de la reforma constitucional es vin-
cula únicament a la fase d’assoliment 
efectiu de l’exercici del dret a decidir. 

3) La invocació del pronunciament del 
Tribunal Suprem del Canadà del 20 
d’agost de 1998. Aquesta referència ju-
risprudencial és utilitzada en la Sentèn-
cia 42/2014 per a reforçar l’afirmació 
que una comunitat autònoma no pot 
convocar unilateralment un referèn-
dum d’autodeterminació, però, com és 
de sobres conegut, aquesta decisió del 
Tribunal Suprem canadenc no qüestio-
na de cap manera, ans al contrari, que 
el Quebec o qualsevol altra província 
pugui organitzar un referèndum acor-
dat amb l’Estat del Canadà per a conèi-
xer la seva voluntat política sobre una 
proposta de secessió.

En definitiva, sembla que la STC 
42/2014 permet defensar la cons-
titucionalitat d’una consulta o refe-
rèndum a Catalunya. Es significatiu 
respecte a això que en el debat al 
Congrés dels Diputats del dia 8 
d’abril de 2014 la sentència fos invo-
cada pels partidaris de la consulta i 
no pel Govern espanyol.  
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TRIBUNA OBERTA

Crítica al nou sistema  
de tarificació elèctrica

Pep Salas
Enginyer agrònom

Pep Puig
Enginyer industrial
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E
l sector elèctric (i 
energètic) és una ac-
tivitat estratègica de 
qualsevol país. Fins 
a l’any 1997 a l’Es-
tat espanyol la “Red 

Eléctrica” ha gestionat de manera 
unificada el sistema elèctric sota la 
Llei 40/1994 d’Ordenació del sector 
elèctric. L’Estat planificava tots els 
graons del mercat elèctric (genera-
ció, transport i distribució d’electrici-
tat i comercialització) i garantia les 
inversions necessàries. Les tarifes 
elèctriques es publicaven en el BOE 
cada final d’any.

Al ‘97, i arran de la Directiva euro-
pea de liberalització dels mercats 
de l’electricitat, entra en vigor la Llei 

54/97 del sector elèctric. Les empre-
ses monopolistes integrades vertical-
ment s’han de segregar en empreses 
independents per cada activitat de 
la cadena elèctrica. Es liberalitza la 
generació (possibilitant, per exem-
ple, el règim especial amb energies 
renovables i cogeneració) i la comer-
cialització (progressivament el preu 
de l’electricitat ja no el fixa el govern, 
sinó el mercat lliure i de mutu acord 
entre la comercialitzadora i el consu-
midor), però el transport i la distri-
bució romanen com activitats regu-
lades. Tot i així va ser una separació 
d’activitats fictícia puix ha permès 
que continuïn operant sota un mateix 
grup empresarial, vulnerant l’essència 
de la pròpia Llei.

Malgrat que el ministre del ram (Jo-
sep Piqué), va accelerar el calendari 
de la pròpia Directiva pel 2003, atès 
que no hi havia pràcticament comer-
cialitzadores en el mercat lliure, les 
tarifes elèctriques les va continuar 
fixant el govern fins a l’any 2009. 
Aquest fet (incompliment de terminis 
més estrictes que els que marca la 
pròpia Directiva) s’ha repetit diverses 
vegades en la regulació del sector 
elèctric espanyol (per exemple, im-
plantació de comptadors digitals) i 
és un mostra de la discrecionalitat i 
inseguretat regulatòria del sector.

En aquest període 97-09 les tarifes 
domèstiques, a més dels impostos, 
incloïen els anomenats “costos amb 
destins específics”, que s’agrupaven 
en dos apartats: costos permanents 
(compensació extrapeninsular, re-
gulador i operador del sistema i del 

EL REIAL DECRET 216/2014, DE 28 DE MARÇ DE 2014, HA IMPLANTAT UN NOU SISTEMA DE 
TARIFICACIÓ QUE PERMET AL CIUTADÀ O BÉ REFERIR EL SEU COST AL MERCAT ELÈCTRIC 
HORARI (24 PREUS DIFERENTS CADA DIA), O BÉ, CONTRACTAR UNA TARIFA AMB UN PREU 
FIX ANUAL MÉS ALT DEL KWH. A CONTINUACIÓ, TROBAREU L’OPINIÓ DELS AUTORS QUE 
CRITIQUEN LA NORMA (PER LA SEVA COMPLEXITAT, PENALITZACIÓ DE L’AUTOCONSUM I,  
LA FALTA DE PREVISIÓ DELS REPTES SOCIALS I ECONÒMICS FUTURS).
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mercat, costos de transició a la com-
petència) i els costos de diversificació 
i seguretat d’abastiment (moratòria 
nuclear, estoc bàsic d’urani, interrum-
pibilitat, règim especial, i, a partir de 
2007, un recàrrec per amortitzar el 
dèficit tarifari). Afegit al cost fix, hi ha 
el terme variable d’energia (consum), 
i el més important en termes relatius, 
el qual continua establint-se segons 
el BOE. 

A partir de l’any 2009, el govern crea 
la “Tarifa del Último Recurso” – TUR. 
Sota l’aparença que és el mercat qui 
fixava el preu de l’electricitat (terme 
variable en funció del consum) a tra-
vés de les anomenades “Subastas 
CESUR, Contratos de Energía para 
el Suministro de Último Recurso”, és 
realment el govern qui continua fi-
xant uns preus de referència que 
eviten qualsevol competència real 
pel sector residencial. A les subhas-
tes CESUR hi participen tant agents 
del sector (productors i comercialit-
zadors), com, majoritàriament, agents 
externs (entrada massiva dels mercats 
financers en el sector elèctric). La idea 
d’aquest procés és assegurar a futurs 
un preu fix del terme variable (el con-
sum) durant el proper trimestre da-
vant de la incertesa de la volatilitat en 
el preu del mercat diari. 

La factura es completa amb el ter-
me fix o “de potència” (pes percen-
tual menor),  corresponent als costos 
reconeguts de les activitats regula-
des, la retribució del règim especial 
i l’amortització del dèficit de tarifa, 
principalment. Finalment, l’impost 
elèctric (per compensar el “carbó 
nacional”) i l’IVA. 

Aquesta manera de funcionar s’ha 
col·lapsat a finals del 2013. Per en-
tendre els motius, cal veure què ha 
passat d’ençà la liberalització de l’any 
97. Ha sigut un període caracteritzat 
per un increment desproporcionat de 
la potència de generació (tant en rè-
gim especial –renovables– com ordi-
nari –cicle combinat–) i una reducció 
de la demanda d’electricitat. 

D’altra, la combinació d’un procés de 
fixació de preus d’energia per part de 
l’estat, el reconeixement no auditat 

de costos de les activitats regulades 
i l’entrada massiva dels mercats fi-
nancers fa que comptablement s’hagi 
generat una desviació entre el total 
de costos a pagar pel sistema i els 
ingressos que va acumulant en forma 
de “dèficit tarifari” i que puja a més 
de 30.000 M� (titularitat parcialment 
amb la garantia de l’Estat a través 
del FADE, Fondo de Amortización del 
Déficit Tarifario). Aquest deute el te-
nim contret els consumidors amb les 
companyies elèctriques via la factura 
durant els propers anys.

El problema és d’una magnitud 
equivalent al rescat del sector 
financer. L’Estat ha estat legislant 
sense èxit, sovint per via d’urgèn-
cia, per redreçar la situació (per 
exemple, aturant completament les 
energies renovables i reduint retro-
activament la retribució als projectes 
en funcionament). El RD-Llei 9/2013 
esdevé la base de la nova Llei elèc-
trica RD 24/2013 del sector elèctric 
que veu la llum a finals de 2013. 

Aquests canvis legals es produei-
xen en paral·lel amb el col·lapse del 
sector que es precipita durant la vint-
i-cinquena subhasta CESUR (darrer 
trimestre 2013) quan el preu de cas-
sació es tanca amb un increment del 
26% (implica un encariment del 10% 
pel consumidor). El Govern va actuar 
ràpidament anul·lant la subhasta (amb 
denúncia inclosa d’irregularitats que 
després l’òrgan regulador va desmen-
tir) i va imposar un preu fix pel primer 
trimestre del 2014 i el compromís de 
publicar una nova metodologia que ha 
resultat ser el RD 216/2014 del 28 de 
març de 2014. El nou sistema esta-
bleix, a partir de l’1 d’abril, un sistema 
de tarificació que permet al ciutadà o 
bé referir el seu cost al mercat elèctric 
horari (24 preus diferents cada dia), o 
bé, contractar una tarifa amb un preu 
fix anual més alt del kWh. Tanmateix, 
es desconeix a dia d’avui com s’aplica-
rà. Aquesta és una altra constant de 
la regulació a l’Estat, l’aprovació en la 
tramitació d’urgència de canvis molt 
importants sense la necessària previ-
sió i disposició dels mitjans necessaris 
per poder-se executar de manera or-
denada i positiva per part dels agents 
involucrats.

La complexitat de la nova manera 
de tarifar fa bona l’anterior (ja di-
fícil d’entendre). Introdueix molts 
interrogants i dubtes. D’una banda 
es trasllada al ciutadà el risc del mer-
cat diari. Aquells consumidors amb 
telemesura horària (comptadors di-
gitals) hauran d’estar al corrent del 
preu de cada hora per adaptar-hi el 
seu consum. Aquesta informació no 
és de fàcil accés i, a hores d’ara, la 
publica REE al vespre del dia anterior. 
Per als qui tinguin comptadors analò-
gics o digitals sense telemesura, se’ls 
aplicarà un perfil estàndard d’horari 
corresponent a la seva zona geogrà-
fica (no servirà per a res, doncs, mo-
dificar els hàbits de consum).

D’altra, entrem en un escenari dis-
crecional de costos per a les famílies. 
No només no sabem amb antelació 
que ens costarà, sinó que en perío-
des cars (tradicionalment el 3T per 
anticicló, sequera i alta demanda) el 
preu per a les famílies pot arribar a 
multiplicar-se per 2 o per 3.

La nova regulació impedeix de fac-
to  l’“autoconsum” (que els ciuta-
dans puguin produir-se l’energia) i 
penalitza l’ús racional de l’energia 
i l’estalvi perquè atribueix al terme 
fix de la factura el 60% del total 
(tant si ‘gastem’ electricitat com si 
no, garantint uns ingressos segurs 
al sistema). 

Tot plegat és una mostra del des-
gavell regulatori, farcit de mesu-
res d’urgència i sense cap visió a 
mig ni llarg termini de com ha de 
ser el model energètic per afron-
tar els reptes econòmics, socials i 
ambientals. No soluciona els pro-
blemes de base (dependència a 
importacions de petroli, formació 
de preus elèctrics, separació real 
d’activitats, modernització tecnolò-
gica del sistema) i podem anticipar 
conflictes recurrents i malestar en 
els consumidors durant els propers 
mesos. Els consumidors de l’Estat 
espanyol, a més del deute tarifa-
ri , estem pagant anualment un 
5% del PIB per les importacions 
energètiques i sense afrontar-ho 
de cara, aquest llast dificulta la 
viabilitat econòmica del país.
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OPINIÓ 
PARLEM AMB...JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA 

Món Jurídic entrevista al doctor en 
economia i dret, José María Gay de Liébana 
arran del seu ingrés a la Reial Acadèmia de 

Doctors. Amb ell parlem de l’actual situació 
econòmica i de les reformes que s’haurien 

de fer per sortir de la crisi.

“L’Estat està competint 
amb les persones pel crèdit”

“L’Estat està competint 
amb les persones pel crèdit”



El ministre Montoro parla de noves reformes fiscals, de re-
baixa de l’IRPF, possible pujada de l’IVA. Com valora aques-
tes mesures?
L’actual impost sobre la renda actual i la retenció als professio-
nals, és una “sagnia” fiscal i està desfasada, ja que en aquest 
cas el fet que la retenció estigui al 21% era una mesura tem-
poral per als anys 2012 i 2013, que s’està mantenint. S’hauria 
de rebaixar del 21% al 15%, de forma modular en funció dels 
nivells d’ingressos. A més la imposició de la renda actualment 
està excessivament concentrada sobre el treballador. Si dismi-
nueix  ĺ impost sobre la renda del treball, els empleats tindrien  
més renda disponible per consumir més. Quan hi ha consum, 
la roda econòmica gira. En aquestes condicions, sí que es po-
dria entendre una pujada de l’IVA, de la qual no sóc en absolut 
partidari. Tot i que en aquestes circumstàncies la reflexió que 
s’hauria de fer és:  realment es consumirà més? La resposta 
és no; perquè en moments d’incertesa, la gent no consumeix. 
Què fem? Rebaixar impostos i donar joc a què hi hagi alegria 
des del punt de vista del consum. Allò que ara es necessita és 
psicologia econòmica, és a dir, prendre mesures perquè la gent 
s’animi i consumeixi més.

I el cost de la seguretat social per a les empreses no influeix?
Sí. El cost de la seguretat social a Espanya és molt elevat. El 
dia que hi hagi un Govern amb voluntat d’arreglar les coses a 
llarg termini i no posant “pegats” es reduirà el cost de la se-
guretat social “sense tarifes planes”. Quan passi això es crearà 
ocupació perquè el despatx d’advocats que ara no contracta 
cap lletrat, ho faria si la seguretat social fos molt més baixa.
 
Criteri de caixa de l’IVA. És una mesura efectiva?
Si aquesta mesura s’hagués fet al costat d’una reforma de l’IVA 
podria donar una mica de joc. Crec que està sent un fracàs ab-
solut. Per què? És una mesura que realment està pensada per a 
la petita i mitjana empresa però el joc de l’IVA, en general, per 
las empreses es mou dins d’unes altres coordenades al girar 
sobre la meritació. 

Les empreses es queixen que les entitats financeres no els 
donen crèdit. On són els diners de la intervenció de la UE? 
Espanya té un deute immens que no es pot pagar i ens con-
dueix cap a una dimensió molt complicada i a més hem hagut 
d’encarar que a un procés de sanejament del sector financer, 
especialment de la banca o, millor dit, d únes quantes caixes. 
Conscients d’aquesta situació i de la por per la solvència dels 
clients,  les entitats bancàries no deixen diners amb tanta fa-
cilitat. A més cal tenir en compte un altre factor: l’Estat també 
necessita diners, de manera que emet deute públic. La banca 
entra en el joc, en part forçada per la vinculació històrica pas-
sada banca -estat -govern-  i subscriu deute públic. Si aquests 
diners els donés en forma de crèdit al sector privat s’haurien de 
fer test d’estrès, el Banc Central Europeu estaria controlant tot 
allò que fan les entitats, es necessitarien departaments forts 
de riscos, i per això es prefereix “tallar l’aixeta” al sector privat i 
deixar els diners al sector públic. L’Estat està competint amb les 
persones pel crèdit. L’Estat és l’enemic número u de les empre-
ses, del sector privat i de l’econòmica real. El Govern en lloc de 
fer la llei de l’emprenedor hauria d’haver fet la llei de l’empresa. 
L’empresa que ha aguantat fins ara és a la qual s’hauria d’ajudar.

Què fem amb el frau fiscal?
Cal tenir voluntat de combatre’l de forma real. L’Administració 
General es fixa només en pensionistes, petits empresaris i 
professionals, quan pot intuir on es comet el frau perquè 
hi ha empreses i entitats en què es veuen moviments es-
tranys, triangulacions... El Govern ha de lluitar també contra 
l’economia submergida. S’haurien de prendre mesures ex-
cepcionals, de manera que tot el que estigui  “submergit” 
pugui emergir i així a poc a poc es va contribuint (estem 
parlant d’uns 70.000 o 80.000 milions d’euros de recaptació 
tributaria) i s’ajudi a sufragar el dèficit que tenim. S’hauria 
de tenir una actitud més pedagògica per intentar reconduir 
aquesta situació.

Fins quan estan garantides les pensions?
És necessari tenir un pla alternatiu?
L’any 2007 el cost de les pensions a Espanya va ser de 
88.000 milions d’euros. I aquest any 2014 el cost es dispara 
a 127.400 milions d’euros. Aquí tenim un problema impor-
tant que va creixent, complicat amb el dèficit del sistema de 
la Seguretat Social. Hi ha un desequilibri important. L’any 
2007 la proporció de treballadors per pensionista era de 
2,5 treballadors i el mes de gener de 2014 ja era de 1,93. No 
només la ràtio treballador-pensionista em preocupa. L’any 
2007 teníem 20 milions de cotitzants a la Seguretat Social 
i actualment només 16 milions. No podem confiar 100% en 
el sistema de pensions públic, per això cal buscar sistemes 
alternatius per garantir-nos un futur. El fons de reserva de 
les pensions es va esgotant i queden 55.000 milions d’euros. 
El dèficit anual el 2013 i 2014 de la Seguretat Social és de 
11.000 milions. Així que si fem comptes ...

Hi ha llum al final del túnel?
L’atur és realment el principal problema que tenim. A Es-
panya fins que no se solucioni aquesta situació, el país no 
avançarà. Hi ha estudis que indiquen que fins al 2033 no 
arribarem a la xifra de tres milions d’aturats. El nostre mo-
del econòmic s’ha de reinventar. Cal mirar on som bons i 
diferenciar-nos. S’ha d’apostar per aquests sectors que fun-
cionen: la indústria d’alta tecnologia, béns d’equip, un sector 
industrial d’alt valor afegit, la indústria agroalimentària, un 
turisme de qualitat, ser la Florida i la Califòrnia d’Europa, mi-
mar la nostra excel·lent sanitat, donar suport a l’educació..., 
apostar de valent per les nostres universitats...

JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA, Doctor 
en Economia i Administració d’Empreses, 
Doctor en Dret, Censor Jurat de Comptes 
i Auditor, màster en Economia per ESADE.  
Professor titular d’Economia Financera 
i Comptabilitat de la Universitat de 
Barcelona. Participa habitualment com a 
comentarista d’actualitat econòmica en 
diversos programes de televisió i ràdio 
i també escriu articles a la premsa, en 
revistes i en publicacions especialitzades.

“L’Estat està competint 
amb les persones pel crèdit”

“L’Estat està competint 
amb les persones pel crèdit”
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JUNTA EN DIRECTE

Convocat el Premi Jurídic 
Ferrer Eguizábal sobre Dret 
Financer i Tributari 2013

E
l Premi Jurídic Fer-
rer Eguizábal sobre 
Dret Financer i Tri-
bu ta r i  p romou la 
investigació i l ’es-
tudi  jur íd ic sobre 

Dret f inancer i tributari. Podran 
optar-hi advocats, llicenciats en 
Dret i estudiants d’una Facultat de 
Dret. La data límit de presentació 
serà el 30 de juny de 2014. 

Aquesta edició del Premi té dues 
modalitats:

Modalitat A: Premi a la millor 
monografia publicada o inèdita

Destinada a guardonar la millor 
monograf ia inèdita o publicada 
entre l’1 de gener de 2013 i el 30 
de juny de 2014 que es presenti a 
concurs en matèria de Dret finan-
cer o tributari, sempre comple-

mentada amb un apèndix relatiu 
al f inançament autonòmic a Ca-
talunya o a la ciutat de Barcelo-
na. El premi està dotat amb 6.607 
euros.

Modalitat B: Premis als millors
projectes d’investigació.

Aquesta modali tat ,  que consta 
de dos premis de 3.303 euros 
cadascun d’ells, està destinada 
a guardonar els dos millors pro-
jectes d’investigació presentats a 
concurs en matèria de Dret finan-
cer o tributari, que hauran d’estar 
complementats amb un apèndix 
re lat iu a l  f inançament autonò-
mic a Catalunya o a la ciutat de 
Barcelona.

Podeu consulteu les bases del 
Premi a través del web de l’ICAB, 
www.icab.cat

Nou òrgan de 
direcció de 
la Comissió 
d’Advocats 
d’Empresa

De conformitat amb les pre-
visions de l ’ar t icle 15.6 del 
Reglament de les Comissions 
de Persones Col·legiades de 
l’ICAB, la Junta de Govern del 
Col·legi va acordar  desconvo-
car les eleccions inicialment 
previstes per al 15 de maig de 
2014 per proveir els càrrecs de 
l’òrgan de direcció de la Co-
missió d’Advocats d’Empresa, 
així com declarar electa la can-
didatura única proclamada, in-
tegrada pels companys i com-
panyes següents: 

Presidenta:
Sra. Cristina Crespo Biscarri

Vicepresidenta:
Sra. M. José López Folgueira

Secretari/tresorer:
Sr. Josep Bujons Alaman

Vocals:
Sr. John Rigau Tornabells
Sr. Josep M. Batista Mur
Sra. Esther Nin i Camps
Sra. Montserrat Bosch i Salas
Sr. Antonio Delgado Planás
Sr. Ignasi Fernández de Senespleda
Sra. Gemma Martínez de la TorreEl degà del Col·legi d’Advocats 

de Barcelona i el vicepresi-
dent del Consejo General de la 
Abogacía Española, Oriol Rusca, 
va prendre possessió a Verona el 
passat 16 de maig com a nou cap 
de la delegació espanyola da-
vant el Consejo de la Abogacía 
Europea (CCBE). Rusca ha pres 
el relleu de mans de Joan Font, 
actual ‘conseller” electe de la 
Abogacía Española i exdegà del 
Col·legi d’Advocats de Balears, 
que ha realitzat una magnífica 
tasca durant el seu mandat.

Font, en el seu emotiu discurs, 
ha agraït el treball realitzat per 
la Delegació espanyola i molt 
especialment el treball conjunt 
desenvolupat per les advocaci-
es mediterrànies (França, Ità-
lia, Grècia, Portugal i Romania), 
que ha permès coordinar posi-
cionaments i votacions, per fer 
prevaldre la concepció, tradició, 
esperit i manera de fer pròpia 
de l’esperit mediterrani en el si 
de la CCBE. 

Oriol Rusca, nomenat cap de la Delegació 
espanyola davant el CCBE
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

La Comissió de Dones Advocades  
en fa 30 (1984-2014)

L’
any 1984, ara en 
fa 30, en plena 
època de can-
vis legislatius, un 
grup d’ advoca-
des de Barcelona 

va veure la necessitat de crear la 
Comissió de Dones Advocades dins 
el col·legi, per tal de realitzar una 
tasca d’estudi i discussió de les di-
ferents lleis i propostes legislatives 
que afectaven a les dones, i la seva 
aplicació pràctica, des d’una vesant 
de gènere. 

Encara que la Comissió va ser for-
mada l’any 1984, les advocades fe-
ministes van tenir una participació 
activa i una presència continuada en 
totes les lluites i campanyes feminis-
tes que es van realitzar a partir de 
l’any 1976.

El maig de 1976 es van dur a terme 
les Jornades Catalanes de la Dona al 
Paranimf de la Universitat de Bar-
celona, on més de 4.000 dones van 

debatre i discutir diferents ponències. 
Entre d’altres reivindicacions es de-
manava l’abolició de totes les lleis que 
discriminaven a les dones, la llei de 
divorci, l’abolició del delicte d’adulteri, 
el dret a la lliure disposició del propi 
cos, educació sexual, anticonceptius i 
llei d’avortament i la seva inclusió en 
la Seguretat Social.

Les advocades feministes de Bar-
celona  van tenir un paper impor-
tantíssim en aquestes jornades, i 
en totes les campanyes i lluites 
que es varen realitzar posterior-
ment. Van participar activament en 
les campanyes:

“AMNISTIA PER A LA DONA”. Per 
l’abolició de les lleis que discrimi-
naven a les dones i l’amnistia per 
als “delictes” específics que també 
eren discriminatoris per les dones.

“JO TAMBÉ SÓC ADULTERA”. Per la 
despenalització del delicte d’adulte-
ri. El codi penal castigava durament 

la dona que cometia adulteri. No a 
l’home.

“DRET AL PROPI COS”. Per la des-
penalització dels anticonceptius. Era 
delicte utilitzar qualsevol mètode 
anticonceptiu o prendre la píndola.

“LES DONES DECIDIM, L’AVOR-
TAMENT ÉS UN DRET DE LES 
DONES”,”JO TAMBÉ HE AVORTAT”. 
Per la  legalització de l’avortament 
i la seva inclusió dins la Seguretat 
Social

És aquesta tradició de lluita feminis-
ta d’algunes advocades de Barcelo-
na, que va portar a la creació de la 
Comissió de Dones Advocades al 
Col·legi de Barcelona. Essent en-
cara l’única a tot l’Estat.

Des de la seva creació, la prioritat 
de la Comissió de Dones és tre-
ballar per l’avenç de la igualtat de 
gènere, la lluita contra la discrimi-
nació i pels drets de les dones, així 

Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona, fotografia de Pilar Aymerich.

COMISSIÓ DE DONES ADVOCADES
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com per la seva visibilitat i la lluita 
contra la violència de gènere.

Cal molt espai per explicar el treball 
que la Comissió de Dones ha realitzat 
durant aquest 30 anys. Només se’n 
poden fer unes pinzellades. 

L’any 1987 va organitzar a Barcelona 
el “Primer Congrés Estatal de Do-
nes Advocades”. El tema va ser “Les 
agressions a les dones”.

Arran d’aquest Congrés es va crear 
la Coordinadora Estatal de Dones Ad-
vocades. Des de llavors se celebra un 
congrés cada any en diferents ciutats 
de l’estat.

En la  seva lluita contra la violència 
de gènere, la Comissió de Dones tenia 
com a prioritat la creació d’un torn 
específic de violència de gènere. 
Aquest es posa en marxa el 17 de 
gener de 2000. La Comissió, amb 
la col·laboració del torn d’ofici, acon-
seguia aquest torn específic al Col-
legi de Barcelona, cinc anys abans 
que una llei ho disposes. A més, el 
maig del 2000, feia una proposta de 
Protocol d’Actuació en els casos de vi-
olència de gènere. Els Protocols actu-
als segueixen la línia que va proposar 
la comissió, actualitzats després de 
l’entrada en vigor de  la Llei Orgànica 
1/2004 de 28 de desembre de Me-
sures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere, i la Llei 5/2008 
de 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, apro-
vada al Parlament de Catalunya.

La Comissió, en el seu compromís 
de lluita contra la violència masclista, 
ha treballat intensament pels canvis 
legislatius contra la mutilació genital 
femenina des de l’any 2001.

Juntament amb el Grup d’Advocats/
des Joves, va fer la traducció al ca-
talà i publicació del Nou Codi de Fa-
mília marroquí “La Mudawana”,  per 
tal que es tingués coneixement, i es 
pogués sol·licitar la seva aplicació com 
a llei nacional de les dones marroqui-
nes residents a Catalunya.

La Comissió també ha estat atenta a 
l’elaboració del discurs feminista i a 

donar visibilitat a les dones. Per això i 
per tal d’analitzar el paper de la dona 
en l’exercici de l’advocacia, va encar-
regar al Departament de Sociologia de 
la UAB un estudi que es va materialit-
zar al llibre “L’advocacia, una qüestió 
de gènere?. L’exercici professional 
de les advocades a Barcelona”. Pu-
blicat el desembre del 2002. El llibre 
analitza l’exercici professional de les 
advocades de Barcelona i ho fa des 
d’una perspectiva de gènere. 

En aquest sentit també va fer un es-
tudi sobre les Advocades i Jutgesses 
a Barcelona (1877-1939).

Per fer patent la presència de les do-
nes en la llengua i donar valor al seu 
paper dins la societat, el desembre del 
2008, coincidint amb el canvi d’esta-
tuts col·legials, va plantejar el canvi de 
nom del Col·legi perquè s’anomenés 

“Col·legi d’Advocats i Advocades de 
Barcelona”. No es va aconseguir, però 
continua en aquesta lluita.  Sí que es 
va aconseguir que el text dels estatuts 
col·legials passessin per una correcció 
lingüística en matèria de gènere.

La Comissió col·labora  amb diferents 
grups de dones i entitats publiques i 
privades que treballen des d’una pers-
pectiva de gènere. També participa  en 
Congressos, Jornades i Seminaris Eu-
ropeus sobre Igualtat de Gènere amb 
el suport de la Comissió Europea.

En el seu compromís de lluita pels 
drets de les dones, i de la mateixa ma-
nera que des de la seva creació va llui-
tar activament per aconseguir una llei 
d’avortament de terminis, en aquests 
moments  la Comissió de Dones conti-
nua participant activament en xerrades 
i taules rodones que es realitzen a Bar-
celona i en diferents pobles de Catalu-
nya en contra de la reforma proposada 
pel ministre Gallardón a la “Llei Orgàni-
ca  de Salut Sexual i Reproductiva i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs” 
núm. 2/2010 de 3 de març de 2010. 

Volem donar les gràcies a les compa-
nyes advocades que fa 30 anys van 
crear la comissió i a  les que durant 
aquests anys n’han format part. Amb 
el seu treball  i ara amb el nostre s’han 
aconseguit els avenços explicats, en 
queden molts de pendents, però no 
ho dubteu, els aconseguirem.  

Per celebrar aquests 30 anys amb 
alegria, us convidem a la Sala d’Actes 
el dia 19 de juny a les 19.30 al mun-
tatge teatralitzat “VEUS DE DONES” 
que ha dirigit la companya Marta de 
Oro, a qui donem les gràcies.

Volem donar les gràcies 
a les companyes 
advocades que fa 
30 anys van crear la 
comissió i a les que 
durant aquests anys  hi 
han format part. Amb 
el seu treball i ara 
amb el nostre s’han 
aconseguit els avenços 
explicats, en queden 
molts de pendents, 
però no ho dubteu, els 
aconseguirem 

Les membres de l’actual Comissió de Dones advocades.
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7 d’abril: Clausura del Curs de secretariat jurídic, 
dirigit per Maria Rosa Panadès.

28 d’abril: Acte de presentació del 24è Curs de dret 
penitenciari. 

22 d’abril: Acte d’homenatge als degans emèrits de 
l’ICAB, a la Sala de recepcions.

12 de maig: La primatòloga Jane Godall celebra el seu 
80è aniversari en un acte a la seu de l’ICAB.

9 de maig: Una nova edició de Justícia i Joves amb 
prop de 50 alumnes de l’Institut de Castellbisbal.

6 de maig: Conferència organitzada per la Comissió 
d’Advocats Sèniors, sobre la petita i mitjana empresa, 
amb el conseller del Departament d’Empresa i 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig 
i Godés.
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europea de los derechos 
fundamentales. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2014. 
[347.962(4-672UE)Alo]      

 

DRET FISCAL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
FRANCISCO; SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, 
VÍCTOR MANUEL (DIRS.)
La régimen económico y fiscal 
de Canarias: problemas actuales 
y soluciones. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [336.22(46.85)Reg]     

RIBES RIBES, AURORA
Los impuestos de salida. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[336.227Rib]  eBook   Biblioteca 
Digital

DRET 
INTERNACIONAL
JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE 
ALBORNOZ, ANTONIO
Estudios sobre jurisprudencia 
europea. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.
[341.645(4-672UE)Jim]      

SAN MARTÍN CALVO, MARINA
Bienes culturales y conflictos 
armados: nuevas perspectivas 
de derecho internacional. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 

administrativa. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [351.95(083.2)For]    

eBook  Biblioteca Digital

GUICHOT, EMILIO (COORD.) 
Transparencia, acceso a la 
información pública y buen 
gobierno: estudio de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre. 
Madrid: Tecnos, 2014. 
[35.072.7(46)Tra]

MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER 
(COORD.)
Aspectos financieros de la 
reforma local: (Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[336(46):352Asp]      

NOGUERA FERNÁNDEZ, 
ALBERT; GUAMÁN HERNÁNDEZ, 
ADORACIÓN (DIRS.)
Lecciones sobre estado social 
y derechos sociales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.
[351.84(46)(035)Lec]      

PLAZA PENADÉS, JAVIER (DIR.)
Cuestiones actuales sobre la 
protección de las obtenciones 
vegetales. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[351.77(46):340.614Cue] 

 
DRET CIVIL
GALÁN CORTÉS, JULIO CÉSAR
Responsabilidad civil médica. 4ª 
ed. Valladolid: Lex Nova Thomson 
Reuters, 2014. [347.56(46):61Gal]  

GUILARTE GUTIÉRREZ, VICENTE; 
CRESPO ALLÚE, FERNANDO 
(DIRS.); ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 
HENAR (AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley de 
arrendamientos urbanos. 

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
LA LEY MERCANTIL: REVISTA 
JURÍDICA DE LA EMPRESA Y DE 
LOS NEGOCIOS [EN LÍNIA]  
Editor: La Ley
ISSN: en tràmit
Periodicitat: mensual
1r fasc.: n. 1 (abril 2014)
Accéssible pel portal Revistas La 
Ley, des de la sala Multimèdia de 
la Biblioteca     

DESTAQUEM:
NÚMERO MONOGRÀFIC 
“LA REVISIÓ DEL GOVERN I 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN LA 
LLEI 27/2013”, en: Quaderns de 
dret local, n. 34, feb. 2014, 233 p.
 
 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
ALCAÑIZ RODRÍGUEZ, ALFREDO
Derecho procesal práctico: 
contencioso administrativo. 
Madrid: Rasche, 2013. 
[351.95(46)(083.2)Alc]    

GAONA ABOGADOS
Formularios de demandas en 
la jurisdicción contencioso 

Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters, 
2014. [347.453.3(46)Com]      

IGLESIAS CANLE, INÉS CELIA 
(COORD.)
Mediación, justicia y Unión 
Europea. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. 
[347.4/.7(4-672UE):304Med]   

eBook   Biblioteca Digital

MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, 
CONSUELO (COORD.)
El Fiscal y la protección jurídica 
de los menores de edad: guía 
práctica. Madrid: Fundación 
Aequitas; [Valladolid]: Fundación 
Aranzadi Lex Nova, DL. 2013.   
Biblioteca Digital     

PARRA, Mª ÁNGELES
El contrato de arrendamiento de 
vivienda: desde la salvaguardia 
de los derechos del arrendatario 
a su desprotección. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2014. [347.453.3(46)Par]

PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, 
CARMEN
División de la comunidad de 
bienes y exclusión de la acción de 
división. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2014. [347.238(46)Per]

TARABAL BOSCH, JAUME
El nou règim jurídic de la successió 
intestada a Catalunya arran de la 
regulació del Llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions. 
Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada, 2011.    
Biblioteca Digital      
 

 
DRET 
CONSTITUCIONAL
ALONSO GARCÍA, RICARDO
El Juez Nacional en la encrucijada
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Reuters Aranzadi, 2014. 
[351.852/.853San]

TOBAR RODRÍGUEZ, JAVIER 
ANTONIO
La compraventa internacional 
de mercaderías y la propiedad 
intelectual e industrial. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.751:341.96Tob] 

DRET LABORAL
BENAVIDES VICO, ANTONIO
Desempleo, incapacidad, 
jubilación y viudedad/orfandad: 
prestaciones de la Seguridad 
Social. 2ª ed. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2014. 
[368.414(46)(036)Ben]      

BERMÚDEZ MORA, JUAN 
CARLOS; VALVERDE CHAVES, 
JEANNETTE; CANDELARIO 
MACÍAS, Mª ISABEL (COORDS.)
Emprendimiento e innovación con 
responsabilidad social. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[331.825(46):658Emp]      

BLASCO LAHOZ, JOSÉ 
FRANCISCO
Normas generales de Seguridad 
Social: jurisprudencia 
sistematizada. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.  
[368.4(46)Esp]      

BLASCO LAHOZ, JOSÉ 
FRANCISCO
Seguridad Social: régimen 
general, regímenes especiales y 
prestaciones no contributivas.  
3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [368.4(46)Bla]   eBook  
Biblioteca Digital

BOO VICENTE, RAÚL; RÍOS 
GARCÍA, INÉS 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.736(46)”2011”(083.2)Azn]   

eBook   Biblioteca Digital

CAMPUZANO, ANA BELÉN (ED.)
Legislación concursal. 18ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
(Codis)      

CONTRERAS DE LA ROSA, 
ISABEL
Cesión global de activo y pasivo: 
aspectos contractuales y 
societarios. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[347.72.04(46)Con]

FERRI-RICCHI, AMEDEO
El contrato de swap como tipo de 
derivado. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2014. 
[347.731.1(46)Fer]

GANDÍA SELLENS, MARÍA 
ARÁNZAZU
El arbitraje frente a los litigios 
internacionales en materia 
de propiedad intelectual: la 
arbitrabilidad y la adopción de 
medidas cautelares. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson Reuters 
Aranzadi, 2014. [347.78Gan] 

SUÁREZ BLÁZQUEZ, GUILLERMO
Derecho de empresas en la Roma 
clásica: (gestión de empresas, 
corrupción de directivos-
esclavos, robótica en las 
empresas del Imperio Romano). 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.72(37)Sua]      
 
 

DRET PENAL
DOLZ LAGO, MANUEL-JESÚS  
El delito de tráfico de influencias 

Formularios procesales laborales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.  
[331(46)”2012”(083.2)Boo]   

eBook   Biblioteca Digital

CORDERO GORDILLO, VANESSA
La relación laboral especial del 
servicio del hogar familiar: RD 
1620/2011, de 14 de noviembre. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331.111(46):647Cor] 
 eBook   Biblioteca Digital

ESPUNY TOMÀS, MARÍA JESÚS; 
GARCÍA GONZÁLEZ, GUILLERMO 
(COORDS.)
Relaciones laborales y empleados 
del hogar: reflexiones jurídicas. 
Madrid: Dykinson, 2014. 
[331.111(46)”2012”:647Rel]     

GARCÍA ROMERO, BELÉN; LÓPEZ 
ANIORTE, Mª DEL CARMEN 
(COORDS.); GALIANA MORENO, 
JESÚS MARÍA (AUTS.)...[ET AL.]
La reforma de la pensión de 
jubilación. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [368.43(46)Ref] 

eBook   Biblioteca Digital

GIL RUIZ, JUANA MARÍA 
(COORD.)
Acoso sexual y acoso por 
razón de sexo: actuación de las 
administraciones públicas y de las 
empresas. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, 
2013. [331.44(46):342.722Aco]   
Biblioteca Digital    

MIGUEL PAJUELO, FRANCISCO 
DE; TRILLO GARCÍA, ANDRÉS 
RAMÓN
Seguridad Social, inscripción 
de empresas, afiliación y 
recaudación: un análisis del 
sistema y su gestión. Valladolid: 
Lex Nova Thomson Reuters, 2014. 
2 vol. [368.4(46)Miq]      

MORALES VÁLLEZ, CONCEPCIÓN 
ESTHER (COORD.)
Estatuto de los trabajadores: 
comentarios y jurisprudencia: 
RDLeg. 1/1995, de 24 de marzo, 
adaptado a la Ley 1/2014. Las 
Rozas (Madrid): Sepin, 2014. 
[331(46)Esp] 

PANIZO ROBLES, JOSÉ ANTONIO; 
PRESA GARCÍA-LÓPEZ, RAQUEL
La pensión de jubilación del 
sistema de la Seguridad Social: 
guía práctica. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2014. 
[368.43(46)(036)Pan]       

PEÑA GARCÍA, VALVANUZ
Derecho procesal práctico: social. 
Madrid: Rasche, 2014.  
[331(46)(083.2)Peñ]  

SIERRA VILLAÈCIJA, ALBERTO; 
SANTIAGO HIDALGO, JOSÉ F.; 
LÓPEZ EGEA, MARAVILLAS
El despido objetivo: análisis 
jurisprudencial tras la reforma 
por la Ley 3/2012. Las 
Rozas (Madrid): Sepin, 2014. 
[331.135(46)”2012”Des] 

DRET MERCANTIL
AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; 
MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN 
(DIRS.); PEINADO, JUAN IGNACIO 
(COORD.)
Sociedades profesionales. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2013. 
[347.72(46):061.231Soc]   

AZNAR GINER, EDUARDO 
(COORD.); MONDÉJAR AMBOU, 
SANTOS;  MONSALVE MORA, 
RAÚL
Formularios concursales: 
formularios y documentos 
adaptados a la práctica diaria del 
administrador concursal. 5ª ed. 

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

RECENSIÓ

Aquesta obra parteix de la relació que hi ha entre advocat i client, 
i analitza en profunditat el secret professional de l’advocat (natu-
ralesa jurídica, anàlisi històrica, objecte, subjectes obligats, la seva 
relació amb el blanqueig de capitals i la protecció de dades de 
caràcter personal, i els supòsits de la seva revelació lícita i il·lícita), 
la seva relació amb els articles 18 i 24 de la Constitució, i la seva 
aplicació en el procés civil, ja sigui en la seva fase d’al·legacions 
com a cada mitjà concret de prova (aportació processal de corres-
pondència entre lletrats, el interrogatori de l’advocat com a part 
o com a testimoni, l’entrada i registre del despatx d’advocats i la 
intervenció de l’advocat com a perit al procés civil).  Hi trobareu 
tres apèndixs: normativa sobre el secret professional de l’advocat, 
el secret professional en el dret comparat i finalment un apèndix 
jurisprudencial sobre l’esmentat secret.

ANDINO LÓPEZ, JUAN ANTONIO
El secreto profesional del 
abogado en el proceso civil. 
Barcelona: 
J.M. Bosch Editor, 2014. 
[347.96(46):174And]

CERRILLO I MARTÍNEZ, AGUSTÍ
El principio de integridad 
en la contratación pública: 
mecanismos para la prevención 
de los conflictos de intereses y 
la lucha contra la corrupción. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[351.712(46)Cer]  
Segon Premi Ferrer Eguizábal 
sobre Dret administratiu 2012

La integritat es fomenta i es garanteix a través de diferents me-
canismes agrupables al voltant de quatre eixos: la transparència, 
la bona gestió, la prevenció de males conductes i els conflictes 
d’interessos i el control i la rendició de comptes en la contracta-
ció pública. En el llibre es du a terme un estudi en detall de tots 
aquests mecanismes i es valora la seva eficàcia proposant aque-
lles modificacions necessàries per poder garantir adequadament 
la integritat en la contractació pública i respondre a les noves 
demandes socials. També s’hi analitzen les mesures incloses en 
els diferents plans de regeneració democràtica impulsats per les 
administracions públiques espanyoles així com en la Llei 19/2013, 
de 3 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern i en la futura regulació europea sobre contractació pública.

[343.1(46)(083.2)Coq] 
eBook   Biblioteca Digital

LARA PELÁEZ, FRANCISCO 
JAVIER
Formularios de demandas civiles. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.931(46)(083.2)Lar]

eBook    Biblioteca Digital

LÓPEZ, JOAQUÍN MARÍA
Lecciones de elocuencia forense. 
Valencia: Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid: Tirant lo 
Blanch, 2013. [347.965.4Lop]    
Biblioteca Digital   

LÓPEZ HERNÁNDEZ, CRISTINA 
VICTORIA
El auto de mayor cuantía. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.952(46):347.518Lop]

eBook   Biblioteca Digital

MONTERO AROCA, JUAN
La paradoja procesal del siglo 
XXI: los poderes del juez penal 
(libertad) frente a los poderes del 
juez civil (dinero). Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2014. [347.9(46)Mon]      

RIFÁ SOLER, JOSÉ MARÍA 
Proceso de ejecución y registro de 
la propiedad. Las Rozas (Madrid): 
La Ley, 2013. [347.952(46)Rif]

ROJO, JOSÉ VICENTE
Los peritos y la prueba pericial en 
el procedimiento civil. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.948(46)Roj]    

eBook   Biblioteca Digital

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, 
INMACULADA; OLMEDO 
CARDENETE, MIGUEL (DIRS.)
Desahucios y ejecuciones 
hipotecarias: un drama social 
y un problema legal. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.919(46):347.453.3Des]   

eBook   Biblioteca Digital

ante la lucha contra la corrupción 
política en España: (una visión 
jurisprudencial crítica). Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[343.35(46)Dol]

ESCUDERO GARCÍA-CALDERÓN, 
BEATRIZ
El consentimiento en derecho 
penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [343.222(46):61Esc]      

JUEZ MARTEL, PEDRO
Operaciones fraudulentas a 
través de sociedades: detección 
por medio de la contabilidad y 
la investigación económica e 
implicaciones jurídicas. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2013. 
[343.7(46)Jue]

LATORRE LATORRE, VIRGILIO
Protección penal del derecho de 
autor. 2ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [343.533(46)Lat]   

eBook   Biblioteca Digital

MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ 
DE PRADO, IGNACIO
El autoblanqueo: el delito fiscal 
como delito antecedente del 
blanqueo de capitales.  Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. [343.537(46)Mar] 

eBook    Biblioteca Digital    

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, 
CARLOS
Derecho penal económico y de 
la empresa: parte general. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[343.7(46)(035)Mar]  
 

DRET PROCESSAL  
COQUILLAT VICENTE, ÁNGELA
Formularios de denuncias y 
querellas. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. 

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Passes Perdudes

Això és el que va fer l’advocada 
Beatriz Lardiés quan buscava la 
seva primera feina. A les Sessi-
ons d’Orientació Professional va 
conèixer que el Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona oferia aquest 
servei,  “però no em vaig donar 
d’alta fins que vaig sentir parlar 
de la seva utilitat als meus com-
panys de carrera. Em van fer una 
entrevista, vam determinar quin 
tipus de feina s’adequava més al 
meu perfil professional i gràcies 
a ells vaig tenir oportunitats reals 
d’entrevistar-me amb els despat-
xos que eren del meu interès”. I 
destaca: “per experiència pròpia, 
crec que el Servei d’Orientació i 
intermediació laboral que ofereix 
l ’ ICAB dóna un valor quali tat iu 
afegit que altres Col·legis o d’al-
tres Comunitats no en tenen. El 
personal encarregat del  Servei 
està sempre a la teva disposició, 
assessorant-te i interactuant amb 
tu f ins i  tot quan ja has trobat 
feina. És primordial per als ad-
vocats que acabem de col·legiar-
nos comptar amb un supor t de 
confiança que ens guiï i ens doni, 
al menys, una oportunitat al món 
laboral”, afirma Lardiés.

El  Servei d ’Ocupació de l ’ ICAB 
continua fent un seguiment i té 
les portes obertes a què més en-
davant “el candidat o candidata” 
vulgui fer un canvi atès que té 
més experiència. 

P
er a qui busca la pri-
mera feina, per a qui 
vol fer un canvi pro-
fessional, però tam-
bé per a aquells des-
patxos que busquen 

incorporar algun company nou...
la resposta a aquesta qüestió és 
al Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona. 

La crisi econòmica ha capgirat el 
mercat laboral i davant aquest fet 
cal repensar-ho tot. Hi ha qui parla 
de reinveintar-se, altres d’actualit-
zar-se, i altres persones senzilla-
ment volen incorporar-se al mercat 
laboral. Però, per on es comença? 
El primer pas en l’exercici de tro-
bar feina és aturar-se i saber en 
quina direcció es vol anar. I fer-ho 
acompanyat d’experts pot ajudar a 
què el camí vers “la feina” sigui 
més planer i finalitzi amb èxit. Això 
és el que t’ofereix el Servei d’Ocu-
pació i Orientació Professional del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

Des d’aquest servei, exclusiu per 
a persones col·legiades i associa-
des, s’ofereix una atenció persona-
litzada, tant a persones com des-
patxos, on s’analitza cas a cas a 
través d’una entrevista que serveix 
per establir el full de ruta a seguir. 

El camí cap a la feina passa...
pel Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional de l’ICAB

SERVEI D’OCUPACIÓ I 
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
ERUVD�GH�WUHEDOO
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Beatriz Lardiés
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Aquest és el cas del lletrat Xavi-
er Mier, que es va donar d’alta al 
Servei d’Ocupació i Orientació de 
l’ICAB poc després de col·legiar-
se i ha recorregut a ell, tant per 
aconseguir la primera feina com 
a advocat com posteriorment, per 
trobar-hi nous reptes professio-
nals. “Sense cap mena de dubte, 
el principal valor afegit d’aquest 
servei col·legial és l’especialització 
sectorial o professional, és a dir, 
que es tracta d’una eina de recer-
ca de feina i de publicació d’ofer-
tes laborals d’ús exclusiu per als 
advocats. D’aquesta manera ens 
trobem amb un portal (Borsa de 
Treball) en què els advocats amb 
necessitats de personal publiquen 
les seves demandes de professio-
nals qualificats i, per altra banda, 
els lletrats que cerquen feina o 
nous reptes de caire professional 
poden contactar amb aquells com-
panys que publiquen les esmenta-
des ofertes, amb la seguretat que 
els candidats encaixaran amb mol-
ta probabilitat en aquell procés de 

selecció al qual s’hagin apuntat”, 
ressalta Mier.

Una de les seves prioritats del 
Servei d’Ocupació és vetllar per 
la qualitat i fiabilitat de les ofer-
tes que s’incorporen. Però, a més, 
el servei s’adapta a les necessitats 
de les empreses, de manera que es 
poden ocupar de tot el procés, és 
a dir, fer la selecció dels currícu-
lums, dur a terme les entrevistes i 
l’informe psicoprofessional per tal 
de trobar el candidat ideal d’acord 
amb el perfil demanat o bé inter-
venir en un o part dels processos. 

Així doncs tant la Beatriz Lardiés 
com en Xavier Mier recomanen 
el Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional de l’ICAB, però tam-
bé el seu web. “Sota el meu parer 
podem concloure que el web de 
la Borsa es tracta d’una eina molt 
efectiva, ja que les comunicacions 
amb les empreses són ràpides i 
fluides i, a més a més, permet fil-
trar-les per les diferents especiali-
tats jurídiques. En segon lloc i des 
de la posició de les empreses in-
teressades contractar personal és 
una eina que permet molta difusió 
entre els advocats de la nostra ciu-
tat, súmmament pràctica, senzilla 
d’utilitzar per qualsevol persona i 
que permet comptar amb un equip 
de gestió molt efectiu i compro-
mès”, afirma Mier.

Fomentar l’emprenedoria és un 
altre dels serveis que s’oferten 
des de Servei d’Ocupació i Orien-
tació Professional de l’ICAB. I és 
que des del Col·legi es vol ajudar 
a tots aquells lletrats i lletrades 
que volen exercir la professió pel 
seu compte, ja sigui sols o asso-
ciats amb altres companys. Als 
emprenedors se’ls ofereix la pos-
sibilitat de realitzar tallers pràc-
tics; de gestió eficaç del despatx, 
fiscalitat...i alhora guies bàsiques 
sobre dret fiscal, laboral i protec-
ció de dades; elements essenci-
als actualment per muntar una 
empresa. 

Així doncs, si busques feina, mi-
llorar-la o iniciar una nova etapa 
empresarial, tens al teu abast un 
equip de professionals que et po-
den aportar la seva experiència i 
col·laboració. I és que el camí cap 
a la feina passa...pel Servei d’Ocu-
pació i Orientació Professional de 
l’ICAB. 

Si busques feina, 
millorar-la o iniciar una 
nova etapa empresarial, 
tens al teu abast un 
equip de professionals 
que et poden aportar 
la seva experiència i 
col·laboració. I és que 
el camí cap a la feina 
passa...pel Servei 
d’Ocupació i Orientació 
Professional de l’ICAB

Xavier Mier
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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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Amb Legal Quiz, ara els teus coneixements, tenen premi.
Entra al web www.icab.cat i

Juga, participa i guanya fins al 30 de juny!

LEGAL QUIZ:
SEGONA EDICIÓ

Mil preguntes, 4 opcions de resposta i tots els companys 

competint en línia com tu.

TOT UN REPTE PERSONAL!

· 1 any per al guanyador 
· 6 mesos per als guanyadors de categories
· 3 mesos per als 20 següents 

PREMIS: Subscripcions gratuïtes a la Base de Dades d’El Derecho Internet

el concurs on podràs demostrar
els teus coneixements jurídics!



MON JURIDIC 
SERVEIS

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

OFERTES 
 
Llibres

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

Advocat recentment 
jubilat ofereix ús de 
despatx a compartir (fibra 
òptica, A.C.), a 50 m TSJ, 
a exercents interessats en 
comptar amb el consell i 
suport d’un lletrat sènior. 
395 euros/mes tot inclòs. 
Tel. 932657156. 

Aragó/Pg. de Gracia, 
excelente imagen, varios 
despachos de 11 a 15 
m2, de 250 a 350 euros, 
secretaria, conserje, sala 
juntas 29m2. Jordi  Tel. 
676972089. 

Aribau/Av. Diagonal, 12 
m2 ext balcón, 2 salas 
de juntas, recepcionista, 
conserje, todos los 
serv. Incluidos (adsl, 
fotocop, limp., agua, 
luz) 450 euros/mes. Tel 
653920147/696685944. 

Aribau 171 /París, 
moderns despatxos 
moblats en elegant finca 
antiga de l’Eixample. 
Recepció i sala reunions 
comú. Despatxos 
compartits, 160/195 
euros, individuals 290 
euros, ADSL i despeses 
incloses. Tel. 610458598. 

Anuncis

Av. Carles III, entre Av. 
Diagonal/Trav. de Les 
Corts 195 euros/mes; 
despacho individual, muy 
bien comunicado, próximo 
a la ciudad judicial, recién 
reformado, climatizado, 
parquet, conserje, etc. Tel. 
649348129. 

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

Av. Roma/Casanova. 2 
salas de 12 m2 por 300 
euros cada una. Todos 
servicios incluidos: adsl, 
a/a, luz, agua. Posible 
colaboración. Tel. 
934514477. 

Balmes/Av. Diagonal 
despacho virtual con 
secretaria, foro de 
abogados y sala de juntas 
para recibir visitas, wifi, 
etc. 100 euros/mes. Tel. 
934157159. 

Balmes/Rosselló,  
Conserje. Sala 15m2, ext. 
a/a, parquet.  Secr.8h, 
s.espera, s.juntas, aseo, 
archivo. Adsl, centralita, 
multifunc, limpieza, 
alarma, luz, agua, todo 
incl. 480 euros/mes  
+llamadas.  Fernando. 
info@bda-abogados.com 

Balmes/Trav. de Gracia, 
dispone dos despachos, 
todos los servicios, Salas 
de Juntas, Secretaria, 
wiffi, ADSL. Precio a 
convenir. Tel.932188362. 

Bruc/Consell de Cent, 
20 m2. Despacho de 
abogadas, amueblado, 
exterior y luminoso 
por 600 euros.  T/
Servicios incluidos, Sala 
J. y Secretaria. Posible 
colaboración Penal. Eva. 
Tel. 934875053. 

Bruc /Mallorca, 12 
m2.Finca con conserje. 
Sala de juntas, ADSL, y 
con opción a mobiliario. 
300 euros/mes. 93 
2070280. 

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

Casp/Sardenya, 
despachos de 10 m2. 
Incluye: 2 salas de juntas, 
a/a, portería, consumos 
excepto teléfono, Alarma. 
Tel. 932327552. Primamos 
buen ambiente de 
despacho. 

Ciutat de la Justícia, Gran 
Vía, 280 i 380 euros/m 
exterior, Sala de juntes, 
Wi-Fi. Despatx advocats 
Edifici oficines a 100 
m Jutjats, Recepció, 
Conserge 24 h, Pàrking. 
Col·laboracions. Tel. 
629338084. 

Despatx d’advocats al 
centre Barcelona, 37 m2. 
espai multidisciplinar 
exterior confortable a/a, 
tarifa plana tot inclòs. 
Suport administratiu, 
comunicacions. Secretaria 
virtual, opcional. Tel. 
619556510. 

Diputació/Viladomat, 
despacho a compartir, 

precio entre 240 y 300 
euros, incluye adsl, 
fax y limpieza. Alfredo 
679967955. 

Felipe II/Meridiana, 
amueblado con todos 
los servicios. Dispone 
de sala de juntas, adsl, 
fotocopiadora, c/a/a, 
alarma y limpieza incluida 
en el precio: 275 euros. 
Montse 933521367. 

LexWorking Sabadell 
( jutjats) Ext, 
parquet,despatxos des 
de 200 euros i llocs 
coworking des de 150 
euros. Inclòs serveis 
consums, a/a, adsl, 
recepció trucades, sala 
juntes, office www.
lexworkingsbd.wordpress.
com 

Mallorca/Girona, 
Despacho individual. 
Todos los servicios 
incluidos: envío y 
recepción de llamadas y 
faxes, sala de juntas, wifi, 
limpieza, etc. 290 euros/
mes Tel.934761733. 

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/Trav. de Gràcia, 
18m2 (390 euros); 16m2 
(275 euros) y 15 (260 
euros), gastos aparte: 
agua, luz y limpieza. 
Cocina, amplia Sala 
Juntas. Finca con 
portero; dos ascensores. 
932006577. 
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Pau Casals/Pl. Francesc 
Macià.15 m2. aprox. 
moblat, ADSL,c/a/a, 
sala d’espera, reformat, 
neteja setmanal. No inclòs 
telèfon ni secretària. 
Condicions a convenir. Tel. 
932007755. 

Pau Claris/Diputació, bufet 
nou, excel·lent imatge, 
despatx exterior. Serveis 
comuns inclosos. Ben 
comunicat amb CJ i proper 
a estacions de Rodalies, 
intercanviadors de Bus i 
Metro. Tel. 933185970. 

Pg. de Gràcia/València. 
Despatx virtual amb 
secretaria, sala de juntes 
per a rebre visites. 
Gestió de trucades, 
fax, notificacions, wifi. 
Excel·lent imatge, 100 
euros/mes. Tel. 626870160. 

Pl. Letamendi, 6è pis, 
50m2, molta llum, 
climatitzat, parquet, ben 
comunicat, 320 euros/
mes. Neteja i llum, 
sense telèfon. Rosa. Tel. 
934516683/669325793. 

Provença, 286, Rbla. 
Cat./Pg. Gràcia, 20m2 
(1o2 advocats), exterior, 
finca règia.  8 advocats. 
Conserge, fax, fotocòpies, 
recepcionista, sala juntes, 
calefacció, a/a, ADSL, 
neteja. 810 euros + IVA/
mes. Tel. 934581298. 

Rambla Catalunya, 14 m2, 
exterior, 500 euros/mes. 
Posibilidad de alquilar 
despacho contiguo, ideal 
dos personas, precio 
convenir por ambos 
despachos. 934872053 M 
Carmen. No fumador. Tel. 
934872053. 

Rambla Catalunya/
Rosselló. 2 salas, 18 y 7 
m2. 1 exterior a Rambla. 
Otra interior. Despacho a 
compartir con fiscalista y 
laboral. Colaboraciones. 
500  euros, IVA inc. 
+ gastos gener. Tel. 
932159028. 

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

Roger de Llúria, exterior, 
amb balcó. Tot inclòs: 
Recepció, neteja, aire, 
copiadora, wifi, fax. Molt 
bon ambient de treball. 
Possibles col·laboracions. 
Tel. 934570000. 

Roger de Llúria/Provença, 
finca señorial con 
conserje. Abogados. 1 
despacho amueblado, 
muy amplio, 400 euros. 
Recepción, suministros, 
ADSL, limpieza, cocina. 
Tel. 932081510. 

Sarrià/Sant Gervasi, 
sala exterior 18 m2, con 
parquet e internet. 360 
euros/mes (todos los 
gastos incluidos). Tel. 
619580115. plozano19@
gmail.com 

Trav. de Gràcia/Tuset. 
Despatxos de 20 i 25 m2, 
llum natural, en bufet de 
250m2, zones comuns: 
A/a, sala juntes, s. 
espera, cuina, fax,neteja. 
Reformat. Preu convenir. 
Tel. 932720188. 

Valencia/Rbla. Catalunya, 
despacho virtual, 80 
euros/mes, domiciliación 
de actividad, sala de 

juntas, información 
diaria de llamadas y fax. 
Excelente imagen. Tel. 
667666171. 

Via Augusta/Muntaner, 
elegante despacho de 
abogados, situado en 
zona, alquila una estancia 
exterior, de 12m, con sala 
de juntas, secretaría, 
500 euros/mes. Tel. 
932417507. 

Vía Augusta/Trav. Gracia, 
fiscalista/contable, 5 
años exp. Para generar 
colaboraciones. Precio 
negociable. Despacho 
individual uso compartido. 
Sala juntas y office., BCN. 
Tel. 934677087. 

Via Laietana, amplia 
sala de juntas, 10 euros 
la hora. Posibilidad 
alquiler despacho virtual 
50 o 30 euros/mes, con 
o sin servicio de fax y 
recepción de correo. Tel. 
699029609, 663037110. 

Via Laietana nº 51 , cerca 
Pl. Urquinaona. Dos 
despachos 290  euros, 
incluye suministros, 
ADSL, fax, Cocina y Sala 
reuniones. Begoña Tel. 
626125390. 

Via Laietana/Urquinaona, 
20 m capacidad para 
2 personas, exterior y 
muy luminoso. Servicios: 
portería, ADSL, wifi 
y sala de juntas. 500 
euros, gastos incluidos. 
600023840/ 657019244. 

Via Laietana/Urquinaona. 
Despacho virtual. 
2 Salas de juntas. 
Muy buena imagen. 
Domiciliación y gestión 
de correspondencia, 

fax, fotocopias y wifi. 50 
euros/mes. 670885724 

Zona Urquinaona 
despacho virtual. 
Recepción de correo, 
fax y sala de juntas. Tel. 
692030592. 

Zona Urquinaona, 
compartir amb un altre 
advocat, equipat i moblat. 
80m2. Participació en 
despeses a convenir. Tel. 
660878364. 
 
 
 
Despatx per llogar o 
vendre 

Vendo despacho, zona 
Pl. España, finca regia, 
105 m, parquet, ascensor, 
sala de juntas y muy 
bien comunicado. Precio 
246.000 euros. Joan  Tel. 
605251553. 

En Igualada Alquilo 
despacho de 40 m2, 
dispone de baño, cocina 
y patio. 150 euros + 
30 comunidad. Tel. 
679782042. 

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

Abogada generalista 
ofrece colaboraciones en 
Procesal, Civil y Penal. 
Trámites societarios. 
Mercantil. Laboral.  S.S. 
Contratación General. 
Registro. Horario de tarde. 
Tel. 638867068. 
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis

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

Abogada especialista 
en nuevas tecnologías 
y derecho laboral para 
colaboraciones con otros 
despachos que quieran 
cubrir estas áreas. Tel. 
931410603. 

Abogada con máster 
en derecho de familia 
e infancia, ejerciente, 
con experiencia en área 
civil y familia, se ofrece 
para cualquier tipo de 
colaboración con otros 
profesionales. 692131440. 

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

Abogado, con despacho 
propio, se ofrece para 
establecer colaboraciones 
con otros despachos para 
el asesoramiento integral 
de empresas, nóminas, s. 
social, contable, fiscal, 
protec. de datos. Tel.  
639722499. 

Abogado con 10 años de 
experiencia se ofrece para 
colaboraciones en temas 
mercantiles y procesales 
civiles. Tel. 629487820. 

Abogado colegiado 
del ICAB, se ofrece 
para realizar juicios en 

provincias: Alicante, 
Murcia, Valencia, 
Albacete. Igualmente 
colaboraciones y 
gestiones jurídicas 
que se precisen en 
estos territorios. Tel. 
699333465. 

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

Abogado, Aparejador/
Api , ofrece colaboración 
en tasación de bienes 
inmuebles (urbanos y 
rústicos) en Catalunya. 
Ratificación y dilatada 
experiencia judicial. Tel. 
932448393. 

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

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

Advocada amb experiència 
i despatx propi s’ofereix 
per a col·laboracions 
en dret administratiu 
i protecció de dades. 
Telèfon 620269569 

Advocada i criminòloga 
amb despatx a Barcelona 
i Sabadell, experiència en 
penal i família, s’ofereix 
per a col·laboracions 
i substitucions. www.

aricoabogados.com 
696130557. 

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

Advocat amb despatx 
propi, ofereix en 
col·laboracions en laboral, 
família, estrangeria 
i adm. finques sense 
descartar altres opcions. 
639790489. 

Col·legiat amb més de 
10 anys d’experiència 
dret processal, 
civil, administratiu, 
arrendaments urbans i 
protecció de dades ofereix 
col·laboracions. tonyrch@
icab.cat 

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

Despatx d’advocats 
i economistes 
s’ofereix per servei de 
comptabilitats externes 
i assessorament i gestió 
de petites empreses. Tel. 
932110242/932112542. 
 
 
Diversos 
 
Abogado irlandés con 
30 años de experiencia 
ofrece clases intensivas, 
medio día o día 
completo, en derecho 
de la U.E o inglés legal 

especial para abogados. 
Incluye conversación 
negociación.697225423 

Pis venda Berga. Molt de 
sol. 60m2, 2 hab, cuina, 
bany, balcó i garatge. A 
reformar. 90.000 euros. 
Informació i contacte a 
667656977. 

 
DEMANDES 
 
Despatx a compartir
 
 
Abogado busca 
alquiler despacho 
sobre 200  euros, sin 
muebles, mínimo 10 
m2. Especialidad civil, 
penal, urbanismo. Tel. 
616192004. 

Busco compañera/o para 
compartir despacho. Pl. 
Universitat, climatizado, 
con parquet, finca con 
conserje, muy céntrico 
y bien comunicado. 270 
euros, todo incluido. Tel. 
622248866. 

Buscamos abogado 
laboralista con experiencia 
para integrar en 
despacho de abogados y 
economistas. Necesitamos 
atención a nuestros 
clientes y revisión de las 
nóminas confeccionadas. 
Tel. 932312137. 

Compartimos despacho 
con abogado recién 
colegiado, ofrecemos 
colaboraciones en 
expedientes, proyectos 
a desarrollar y coach en 
el ejercicio práctico del 
derecho. Multidisciplinar. 
Tel. 670088995. 
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C/de los Monasterios Suso y Yuso, 34 | 28049 Madrid. www.elderecho.com | Solicite más información: 902 44 33 55 / marketing@elderecho.com

La potencia de la Base de Datos de El Derecho y la 
precisión de los Mementos de Francis Lefebvre se unen 

en la herramienta de consulta jurídica más efi caz. 
A partir de ahora, la Base de Datos El Derecho incluye 

los Mementos de Familia y Sucesiones, 
Sociedades Mercantiles, Penal y Social.

El Derecho&Mementos

Mayor potencia 
y precisión 

Ahora Oferta Especial
Infórmese en el 902 44 33 55

elderechomementos.efl .es

Lléveselo al mejor precio

indicando el código 

10885

Descubra las ventajas de los Mementos 
e impulse su forma de trabajar.


