NÚMERO 290
SETEMBRE 2014

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

AQUÍ ARA
IMPOST DE
SUCCESSIONS
DISCRIMINATORI

AQUÍ ARA
INFORMACIÓ PÚBLICA
PROJECTE ESTATUTS
COL·LEGIALS

NO ALS
INDULTS

AQUÍ ARA
NOU RECURS
EXECUCIÓ
HIPOTECÀRIA

PARLEM AMB...
GERMÀ GORDÓ,
CONSELLER DE
JUSTÍCIA

BARCELONA, 16th- 18th OCTOBER 2014

CHECKPOINT WORLD
La solución más avanzada en materia tributaria y contable internacional

ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN
FISCAL Y CONTABLE
INTERNACIONAL RELACIONADA
ES FÁCIL. MUY FÁCIL
Con Checkpoint World tendrás una visión global de la información tributaria y contable
de distintos países y regiones al mismo tiempo. Todo desde un único punto.

Solicita tu
demostración
personalizada
a nuestros
asesores

01.

02.

03.

04.

COMPARA
DATOS

AGILIZA LA TOMA
DE DECISIONES

MAXIMIZA
TU TIEMPO

REDUCE
RIESGOS

T. 902 404 047
masinfo@thomsonreuters.com
http://microsite.checkpointespana.es/world

MON JURÍDIC
EDITORIAL

Gallardón: 1.000 dies de condemna per a la justícia
J. ORIOL RUSCA I NADAL. DEGÀ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

E

l passat dia 23 de
setembre va dimitir
el ministre de Justícia, Alber to RuizGallardón. Han estat
poc més de 1.0 0 0
dies d’exercici del càrrec. Ha estat
una condemna per a la Justícia; ara
m’explico.
Segurament el fet que el Govern no
hagi tirat endavant l’avantprojecte
de llei que modificava la regulació de l’avor tament ha estat una
“excusa política” per a la seva dimissió, però també ha estat una
demostració més de la seva voluntat d’imposar els seus criteris per
sobre de l’opinió majoritària de la
ciutadania. Tot un exemple; efectivament, ha estat un ministre de Justícia protagonista enlloc de fer que
fos la Justícia la protagonista.
Ha quedat demostrada la voluntat
de l’ex ministre de no atendre les
reivindicacions per garantir el servei públic de la Justícia i la defensa
dels drets de les persones; fossin
d’advocats, magistrats, fiscals, secretaris judicials, funcionaris, procuradors o ciutadania en general,
a la qual ha intentat privar del seu
dret a accedir-hi. Recordem la seva bel·ligerància contra el dret a la
justícia dels ciutadans, als quals ha

acusat d’abusar-ne quan va promoure la Llei de taxes i el projecte de
Llei d’assistència jurídica gratuïta.
Malauradament hi ha hagut manca
de diàleg i respecte, el que ha suposat una oposició del món de la
Justícia, començant per l’advocacia
que, mai com ara, ha hagut de defensar-se. El punt àlgid de desacord
ha estat la promulgació de la Llei
de taxes judicials que ha fet que
l’advocacia catalana arribés a demanar la seva dimissió.
El seu mandat queda reflectit en
normes legals nefastes: la que desvirtua el govern del Poder Judicial,
configurant un nou Consell General
del Poder Judicial afeblit; la que ha
retallat fins a punts inversemblants
l’anomenada “Justícia Universal”; el
Decret llei que privatitza el Registre Civil i, sobre tot, la Llei de taxes judicials, que ha vulnerat greument el dret fonamental d’accés a
la justícia. També la seva gestió ha
agreujat la situació de bloqueig de
l’Administració de Justícia, qüestionant la nova oficina judicial enlloc
d’implementar-la, expulsant els magistrats suplents, reduint les retribucions de tots els membres dels
cossos funcionarials, congelant la
planta i generant un clima de descontentament general.

I ara? Una herència enverinada.
Projectes de llei en tràmit indefensables: el nou Codi penal que
s’arrossega pel Congrés, qüestionat pels experts que hi han comparegut; el d’Assistència Jurídica
Gratuïta, que pretén el seu sosteniment a càrrec dels advocats; el de
Jurisdicció Voluntària, que privatitza activitats del servei públic de la
Justícia i dispara contra l’activitat
quotidiana de l’advocacia. I una àmplia llista d’avantprojectes no nats
per a millor fortuna de tothom (com
ara, i sobre tot, el de Llei Orgànica
del poder judicial i el de Planta i demarcació judicials).
I al nou Ministre? Se li ha d’oferir
respecte i disponibilitat per al diàleg
i el redreçament de la situació creada; tot i que també reivindicació:
ara, més que mai, és el moment per
demostrar-ho. Especialment quan
el que reclama l’advocacia no és ni
més ni menys que el respecte a la
dignitat de les persones, els drets i
les llibertats de tots.
En definitiva, que el Ministeri de
Justícia faci honor al seu nom, i
ho sigui de tots els ciutadans, i
esp ecialment dels més vulnerables. Estem esperançats amb una
nova etapa, amb un nou tarannà.
Tant de bo.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resum de les
novetats legislatives
Ordre HAP/1286/2014, de 14
de juliol, per la qual s’aprova el
model 017, “Taxa de supervisió,
anàlisi, assessorament i seguiment de la política fiscal. Autoliquidació” i es determinen el lloc,
termini i forma de presentació
(BOE núm. 176, 21.07.2014).

Reial decret 625/2014, de 18
de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió
i control dels processos per
incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada
(BOE núm. 176, 21.07.2014).

Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret
69/2010, d’1 de juny, de creació
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (DOGC núm. 24.07.2014).

Correcció d’errors de l’Ordre
HAP / 1222/2014, de 9 de juliol,
per la qual es modifica l’Ordre
EHA / 3434/2007, de 23 de
novembre, per la qual s’aproven
els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual,
i 353 d’autoliquidació mensual,
model agregat, i el model 039
de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial
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del Grup d’Entitats en l’Impost
sobre el Valor Afegit, i l’Ordre
HAC / 3625/2003, de 23 de
desembre, per la qual s’aprova
el model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l’Impost
sobre el Valor Afegit (BOE núm.
179, 24.07.2014).

Llei 14/2014, de 24 de juliol, de
Navegació Marítima (BOE núm.
180, 25.07.2014).

de Llei del llibre Sisè del Codi
civil de Catalunya, relatiu a les
Obligacions i a els Contractes
(DOGC núm. 6672, 25.07.2014).

Reial decret 637/2014, de 25
de juliol, pel qual es modifica
l’article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació
d’altres drets de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret
2064/1995, de 22 de desembre
(BOE núm. 181, 26.07.2014).

Decret llei 2/2014, de 10 de
juny, de modificació de la Llei
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(BOE núm. 180, 25.07.2014).

Reial decret 638/2014, de 25 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Carrera Diplomàtica
(BOE núm. 181, 26.07.2014).

Resolució de 10 de juliol de
2014, de la Secretaria d’Estat
d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica la llista
d’entitats que han comunicat la
seva adhesió al codi de Bones
Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb
garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (BOE núm. 180,
25.07.2014).

Resolució de 25 de juliol de 2014,
del Departament de Duanes i
Impostos Especials de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària,
per la qual es regula el supòsit especial d’ús del circuit vermell en
el tràfic de viatgers a l’Administració de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepció per als treballadors fronterers.
BOE núm. 183, 29.07.2014).

Edicte de 16 de juliol de 2014,
paper qual es sotmet a informació pública l’Avantprojecte

Reial decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període

mitjà de pagament a proveïdors
de les administracions públiques
i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu
la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE
núm. 184, 30.07.2014).

Reial decret 636/2014, de 25 de
juliol, pel qual es crea la Central
d’Informació economicofinancera de les Administracions
Públiques i es regula la remissió
d’informació pel Banc d’Espanya i
les entitats financeres al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques (BOE núm. 184, 30.07.2014).

Ordre HAP/1369/2014, de 25 de
juliol, per la qual s’aprova la reglamentació bàsica de les apostes creuades, i es modifiquen diverses ordres ministerials per les
quals s’aprova la reglamentació
bàsica de determinats jocs (BOE
núm. 184, 30.07.2014).

Ordre HAP/1370/2014, d’25 de
juliol, per la s’aprova la reglamentació bàsica del joc de màquines d’atzar (BOE núm. 184,
30.07.2014).

Circular 3/2014, de 30 de juliol,
del Banc d’Espanya, a les entitats de crèdit i societats i serveis
de taxació homologats, per la
qual s’estableixen mesures per
fomentar la independència de
l’activitat de taxació mitjançant
la modificació de les Circulars

7/2010, 3/1998 i 4/2004, i
s’exerciten opcions regulatòries en relació amb la deducció
d’actius intangibles mitjançant la
modificació de la Circular 2/2014
(BOE núm. 185, 31.07.2014).

Reial decret 624/2014, de 18 de
juliol, pel qual es desenvolupa el
dret de remuneració als autors
pels préstecs de les seves obres
realitzats en determinats establiments accessibles al públic
(BOE núm. 186, 01.08.2014).

Reial decret 681/2014, d’1
d’agost, pel qual es modifica el
Reglament de plans i fons de
pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer,
el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els
treballadors i beneficiaris, aprovat per Reial decret 1588/1999,
de 15 d’octubre, el Reglament
d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat
pel Reial decret 2486/1998, de
20 de novembre, i el Reial decret 764 / 2010, de 11 de juny,
pel qual es desenvolupa la Llei
26/2006, de 17 de juliol, de
mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria
d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional (BOE núm. 187,
02.08.2014).

Reial decret 670/2014, d’1
d’agost, pel qual es modifica el
Reglament del Servei Jurídic de
l’Administració de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial Decret
947/2001, de 3 d’agost (BOE
núm. 187, 02.08.2014).

Modificacions al Reglament Comú de l’Acta de 1999 i l’Acta de
1960 de l’Arranjament de l’Haia
sobre el dipòsit internacional de
dibuixos i models industrials,
adoptades en la 32a sessió (19a
ordinària) de l’Assemblea de la
Unió de l’Haia, celebrada a Ginebra del 23 de setembre al 2
d’octubre de 2013 (BOE núm.
189, 05.08.2014).

Modificacions al Reglament del
Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) adoptades
per l’Assemblea de la Unió Internacional de cooperació en matèria de patents (Unió PCT) en
la seva 44a reunió (19è sessió
ordinària), celebrada a Ginebra
del 23 de setembre al 2 d’octubre de 2013 (BOE núm. 189,
05.08.2014).

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i
els productes. DOGC núm. 6679
5/08/2014

Ordre JUS/245/2014, de 28 de
juliol, per la qual s’estableixen
els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en
els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya de les persones
que no posseeixen una formació
homologada (DOGC núm. 6680,
06.08.2014).
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ampliació de les reformes legislatives
COORDINAT PER ISIDOR GARCIA. COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB.

ORDRE
JUS/245/2014, de
28 de juliol, per la
qual s’estableixen els
requisits i les condicions necessàries
per a la inscripció
en els registres generals del Centre de
Mediació de dret privat de Catalunya de
les persones que no
posseeixen una formació homologada

L’

Ord re e s t a bleix
els requisits,
les condicions
necessàries i el
procediment per
a la inscripció
en els registres generals del Centre de Mediació de dret privat de
Catalunya de les persones que, no
posseint una formació homologada, la poden acreditar amb la seva
experiència i coneixements, en el
termes que s’hi determinen.
Aq u e s t a disp osició e s t a b leix el
termini d’un any (a comptar de la
seva entrada en vigor, que va ser
el 7 d’agot de 2014) perque aquestes persones sol·licitin la inscripció en els registres generals del
Centre de Mediació de dret privat
de Catalunya.
El requisits exigits són:
a) Titulació universitària oficial;
b) Estar col·legiat en un col·legi
p rofe s sio n al o p e r t à nye r a u n a
associació professional de l’àmbit de la mediació, acreditada pel
departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis
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com a mediador o mediadora per
a l’Administració.
c) Acreditar amb la seva experiència i coneixements una formació
i una capacitació específiques en
mediació en el camp de l’especialització de l’àmbit respectiu, complint els requisits següents: per
una banda, s’ha d’acreditar documentalment tenir formació en mediació de conflictes en els àmbits
familiar i/o en alguns dels camps
de l’àmbit del dret privat, equivalent o superior a la formació homologada pel Centre de Mediació de
dret privat de Catalunya, impartida
per un centre o institució degudament acreditada o acreditar documentalment la docència, com a formador, en l’àmbit de la mediació en
dret privat i familiar, per un temps
equivalent o superior a la formació
homologada pel Centre de Mediació de dret privat de Catalunya,
impartida en un centre o institució
degudament acreditat; per l’altra
banda, també s’ha d’acreditar documentalment experiència pràctica mitjançant la inter venció com
a m ediador o m ediadora en sis
mediacions, en aquells conflictes
familiars o dels àmbits del dret
privat per als quals es demana la
inscripció al registre, que s’hagin
realitzat els darrers cinc anys.
Pel que fa al procediment, la sollicitud (en imprès normalitzat accessible per la xarxa: http://www.
gencat.cat /justicia/centremediacio ) s’ha d’adreçar al director o
directora del Centre de Mediació
de dret privat de Catalunya i ha
d’adjuntar la documentació acreditativa de la titulació i de la collegiació, a més dels certificats dels
cursos de formació específica en
mediació realitzats i els programes dels cursos realitzats amb el
contingut de les matèries i la seva
durada, que en el seu conjunt no
pot ser inferior a 170 hores. També s’ha d’incorporar una memòria

que inclogui una relació justificada
i detallada de sis mediacions efectuades en l’àmbit de família o en
els àmbits del dret privat en què
el mediador s’hagi especialitzat,
realitzades els darrers cinc anys,
amb l’expressió del conflicte, la
seva problemàtica, la metodologia emprada i, si escau, els acords
establerts.
El director o directora del C entre de Mediació de dret privat de
Catalunya ha de resoldre sobre la
declaració de capacitació i la corresponent inscripció als registres
corresponents en el termini màxim de tres mesos a comptar de
l’endemà de la presentació de la
sol·licitud. El venciment del termini sense que se n’hagi notificat
la resolució expressa legitima la
persona interessada per entendre
estimada per silenci administratiu
la seva sol·licitud. Aquesta resolució, que ha de ser motivada en
tots el casos, pot ser objecte de
recurs d’alçada davant el director
o directora general de Dret i d’Entitats jurídiques en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la
seva notificació.
L’Ordre preveu, de forma especial, que les persones que acreditin
documentalment haver realitzat i
superat els cursos especialitzats
de mediació en els àmbits de famí lia i/o del dret privat, organitzats sota els paràmetres i amb els
continguts establer ts pel Centre
de Mediació de dret privat de Catalunya, fins l’entrada en vigor del
Decret 135/2012, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el reglament de
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de
mediació en l’àmbit del dret privat,
només han d’acreditar la formació
exigida en aquesta Ordre, però no
la capacitació que s’hi preveu. A
més, en aquest cas la sol·licitud
d ’inscrip ció e n els regis tre s n o
resta sotmesa al termini establert
d’un any.

Si encara no ets mutualista,
ara n’és l’hora
La Mutualidad de la Abogacía

et regala l’Assegurança
d’Accidents*
i... ja ets mutualista!

SENSE CAP
DECLARACIÓ
DE SALUT

SENSE CAP
COMPTE
BANCARI

*Durant el primer any. Capital assegurat de 50.000 euros per a defunció i incapacitat absoluta permanent. Per a col·legiats menors de 70 anys.

EM VULL BENEFICIAR DELS AVANTATGES DE SER MUTUALISTA
I DEMANAR L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS GRATUÏTA DURANT EL PRIMER ANY
Dades de l’assegurat nou:
Nom:..................................... Cognom 1:................................................ Cognom 2:...............................................
NIF/CIF:................................ Col·legi:.......... ................................................... Exerceixes per compte propi?
Sí
No
Data de naixement:......./......./.............Sexe:................... Estat civil:........................................ Nre. de fills:.................
Adreça:................................................................................................................................C.P.:.............................
Població:....................................................................................... Província:............................................................
Tel.:.................................................. E-mail:........................................................................ Ets esquerrà?
SÍ
NO
L’assegurat declara que no està incapacitat ni totalment ni parcialment per treballar, ni pateix cap defecte físic, limitació funcional, malaltia
diagnosticada ni patologia en estudi, ni practica cap professió, esport, afició ni activitat violenta i/o perillosa.

Beneficiaris:
El cònjuge i els fills a parts iguals en cas de defunció
El cònjuge, i si no és el cas, els fills del matrimoni a parts iguals en cas de defunció
Els hereus legals en cas de defunció
Altres:.....................................................................................

(En cas d’incapacitat absoluta o parcial, el beneficiari serà l’assegurat)

El sol·licitant declara que tota la informació que ha comunicat més amunt és verídica, i que no ha amagat res que pugui desvirtuar l’apreciació del risc.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la Mutualidad General de la Abogacía t’informa que les dades personals que aportes,
juntament amb les que s’obtinguin durant la vigència del contracte en condició de mutualista, s’inclouen en els fitxers de dades de caràcter personal de l’entitat a fi de poder
gestionar els productes o els serveis contractats. Tret que indiquis el contrari marcant aquesta casella , les teves dades també es faran servir per enviar-te informació,
fins i tot per mitjans electrònics, dels productes i els serveis de la Mutualidad, els convenis de col·laboració als quals s’adhereixi i les ofertes vinculades al Club del Mutualista.
Sempre que vulguis, et pots oposar a aquest ús comunicant-ho a l’adreça de correu electrònic buzon@mutualidadabogacia.com o al telèfon d’atenció al mutualista 914 352
486. Així mateix, pots exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició adreçant-te per escrit a Mutualidad de la Abogacía, c. de Serrano, 9, 3r, 28001, Madrid.
Tret que marquis aquesta casella , autoritzes la Mutualidad perquè pugui comunicar les teves dades a terceres entitats dels sectors del gran consum, les telecomunicacions, les finances i les assegurances, l’oci, la formació, l’automoció, l’energia i els subministraments i les ONG que hagin arribat a acords de col·laboració amb nosaltres
per oferir als membres de la nostra entitat els seus productes o serveis en unes condicions especialment avantatjoses. En cas que ens proporcionis dades de tercers, és
responsabilitat teva haver-los informat de tot el que es preveu en aquesta clàusula i haver-ne obtingut el consentiment.

En........................................ a ......... de ............................. de.......................

Prenedor de l’assegurança

CAL EMPLENAR LA DATA I SIGNAR EL DOCUMENT
Ens pots enviar el formulari per correu ordinari a Mutualidad de la Abogacía C/ Serrano, 9, 3º. 28001 Madrid,
E-mail buzon@mutualidadabogacia.com, o també ho pots fer per fax al 914 319 915.

CIVIL

Doctrina jurisprudencial sobre la retribució del mediador
immobiliària en la
venda d’un habitatge

d’un habitatge té dret a la retribució íntegra de la comissió pactada
quan la seva gestió resulti decisiva
o determinant per al bon fi o èxit
de l’encàrrec realitzat, amb independència que la venda es dugui
a terme per l’oferent sense el seu
coneixement i del preu final que en
resulti d’ella”.

TRIBUNAL SUPREM, SALA PRIMERA,
21 DE MAIG DE 2014

ESTRANGERIA

La qüestió de fons que es planteja
en aquest cas és si el mediador en
la venda d’un habitatge té dret a la
retribució pactada per la mediació
en la venda d’un pis, concer tada
entre les parts, que van contactar
per un agent de la propietat immobiliària, no obstant això, es va dur
a terme al marge d’aquest i per un
preu inferior al referit a l’encàrrec realitzat. Per aquest motiu, es
planteja si la retribució del mediador queda exclosa o si s’escau una
rebaixa proporcional a la reducció
del preu final de la compravenda.

Més sobre els Centres
d’internament dels
estrangers
INTERLOCUTÒRIA, JUTJAT D’INSTRUCCIÓ
NÚM. 1 DE BARCELONA, 23 DE JUNY DE 2014

En el cas d’autos, es considera que
la venda del pis es va assolir gràcies a la gestió determinant que
va dur a terme el mediador, qui
va contactar amb el futur adquirent i a qui li va ensenyar l’immoble en diverses ocasions afavorint
que l’oferent aprofités de la seva
activitat mediadora per realitzar
aquesta venda. A més, el preu de
la retribució es va pactar d’acord
amb una quantia fixa, que no es
considera desproporcionada amb
els usos i costums negocials del
sector (un 6’7 % davant el 5% habitualment aplicat en defecte de
pacte).

La informació que reben els interns
a l’ingrés al CIE és deficient, tant pel
que toca a la comprensió de la llengua en la qual està escrita com pel
que fa al seu contingut. Gràcies a les
atribucions que li atorga l’article 62.6
de la Llei 4/2000, el Jutjat d’Instrucció 1, en funcions de control del CIE,
ha dictat una interlocutòria el 23 de
juny que concreta l’article 29 del recent Reglament CIE i desenvolupa les
directrius per garantir el dret d’informació dels interns. Són dos aspectes
claus: l’obligatorietat de què la informació sigui escrita i oral, comprensible per a l’intern i l’obligació de donar
informació expressa sobre la possibilitat de demanar protecció internacional. La Interlocutòria descendeix
fins i tot a exigir la disponibilitat d’informació en totes les llengües oficials
del país d’origen de l’intern i altres
majoritàries com ara Wolof, Mandinga, Tamazight o Bambara, llengües
vernacles a l’Àfrica.

Es fixa com a doctrina jurisprud e n cia l d ’a q u e s t a s a la q u e “e l
mediador encarregat de la venda

Respecte al dret de sol·licitar asil o
protecció internacional, la resolució
implanta a Barcelona el sistema acor-
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

dat al CIE de Madrid, exigint facilitar
individualitzadament a tots els interns com poden demanar protecció,
també adreçant-se al lletrat que els
hi ha assistit.

LABORAL

Relació laboral d’un
tertulià radiofònic
TRIBUNAL SUPREM, SALA SOCIAL,
14 DE FEBRER DE 2014

En la sentència de 19 de febrer de
2014, el Tribunal Suprem decreta
els trets d’una relació laboral en
els termes de l’article 1 de l’ET, els
serveis d’un periodista prestats per
a una cadena de ràdio. El tertulià
intervenia en el programa una hora
a la setmana. L’essencial de la decisió rau en la llibertat per decidir
sobre allò que correspongui en el
programa, sense rebre directrius
al respecte. En aquest supòsit, la
relació manifestava la essencial nota definitòria de l’alienitat i la dependència atès que era l’empresa
radiofònica qui feia arribar el producte a l’audiència pel que havia un
encàrrec previ i l’empresa rebia el
fruit del treball. Així mateix, estableix el TS que no és incompatible
amb una possible relació laboral la
llibertat que pugui tenir el tertulià
a l’hora de realitzar el servei si no
pot escollir l’argument del mateix.

JURISPRUDÈNCIA EUROPEA

Vulneració del principi
de tutela judicial efectiva en l’article 695 LEC

Moment del càlcul de
la indemnització per retard d’un vol: obertura
d’almenys una de les
portes de l’avió

TJUE, 17 DE JULIOL DE 2014

TJUE, 4 DE SETEMBRE DE 2014

El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE), en la seva sentència de 17 de juliol de 2014, considera que la Llei 1/2013, de mesures
per reforçar la protecció als deutors hipotecaris vulnera l’article 47
de la Carta de drets fonamentals
de la Unió Europea, que estableix el
dret a la tutela judicial efectiva de
tots els ciutadans i l’article 7, apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE, de
5 d’abril de 1993, sobre clàusules
abusives als contractes celebrats
amb consumidors. El Tribunal considera que el deutor es troba en
una situació d’inferioritat en relació amb el banc atès que aquest
pot recórrer la resolució del jutjat
del mercantil que dóna la raó al
deutor hipotecari en entendre que
s’ha aplicat una clàusula abusiva i
ha suspès l’execució mentre que
el deutor no pot recórrer en segona instància per sol·licitar aquesta
suspensió en cas que la sentència
sigui favorable a l’entitat financera.
En concret, es considera que aquest
desequilibri s’aprecia en l’ar ticle
695 de la LEC, relatiu a l’oposició a
l’execució, en el seu punt 4: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá
interponerse recurso de apelación.
(...) Fuera de estos casos, los autos
que decidan la oposición a que se
refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus
efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”.

del Parlament de Catalunya, amb
motiu de les sessions que s’anave n a c e le b ra r p e r a p rov a r e ls
pressupostos.

El Tribunal de Justícia de la Unió
Europea va dictaminar el 4 de setembre de 2014 que per determinar
la indemnització per retard d’un vol
s’ha de calcular a par tir del moment en què s’obre almenys una
de les por tes de l’avió i no quan
l’aparell aterra o aconsegueix la seva posició d’estacionament.

Davant l’acus ació de situacions
d’assetjament, increpació i obstaculització del pas a parlamentaris
a la Cambra, l’AN absol tots ells
p els delictes contra les institucions de l’Estat de l’ar t. 497 en
concurs amb atemptat a greujat
dels arts. 550 i 551.2 i associació
il·lícita de l’art. 515.1 i només condemna a un dels participants per
una falta de danys, derivada del
fet de practicar una pintada amb
un esprai a l’esquena de la jaqueta
d’una parlamentària.

Considera que els passatgers “només poden reprendre les seves activitats habituals en el moment en
què se’ls permet abandonar” l’avió
i això passa quan s’ordena obrir
les por tes de l’avió. Fins aquest
moment, segons es desprèn de
la sentència, les possibilitats de
comunicació del passatger estan
“considerablement limitades” per
raons tècniques i de seguretat i
els afectats no poden utilitzar el
“temps perdut” des que l’aparell
aterra fins que obre les portes.

Addueix la Sala que la llib er t at
d’expressió i el dret de reunió i
manifestació gaudeixen d’una posició preferent en l’ordre constitucional, pel que han de ser objecte d’una especial protecció. Quan
sectors de la societat tenen una
gran dificultat per fer-se sentir o
per intervenir en el debat polític i
social, resulta obligat admetre cert
excés en l’exercici de les llibertats
d’expressió o manifestació si es
vol dotar d’un mínim d’eficàcia a
la protesta.

PENAL

Absolts els acusats
de la concentració
de protesta davant del
Parlament de Catalunya
AUDIÈNCIA NACIONAL,
DE 7 DE JULIOL DE 2014.

En definitiva, l’Audiència assenyala
que les conductes típiques de l’article 498 CP deixen fora del prohibit accions d’escassa lesivitat, que
no tenen la capacitat suficient com
per a comprometre el bé jurídic.
En el cas que comentem, aquestes
accions - segons l’AN - no tenien
idoneïtat per impedir als diputats
l’assistència a la reunió del Parlament o per coartar la seva llibertat
d’opinió o de vot.

Delicte contra les Institucions de
l’Estat: absolts tots els acusats
per par ticipar en la concentració
de protesta davant del Parlament
de Catalunya prèvia a l’aprovació
dels pressupostos.
Segons els fets provats, el moviment 15M va convocar una protesta al Parc de la Ciutadella al costat
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Indults, no, gràcies
MÓN JURÍDIC HA VOLGUT COPSAR L’OPINIÓ D’UN EXPERT, CATEDRÀTIC DE DRET PENAL,
SOBRE ELS INDULTS. TOT SEGUIT TROBAREU LA SEVA POSTURA I ARGUMENTACIÓ CRÍTICA.

NO ALS
INDULTS

Joan J. Queralt
Catedràtic de Dret penal,
director del TransJus.
Investigador Principal del Grup de
Recerca “Estratègies preventives i
reactives contra la corrupció”
Universitat de Barcelona

1 Aquesta article és una versió adaptada i reduïda del meu ¿No habrá más
indultos para los corruptos?, publicat
a Agenda Pública el 15-7-2014.
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eprenc el títol d’una
antiga peç a meva
apareguda en ocasió de l’indult a l’ex
jutge Gómez de Liaño allà per març del
2000. Sempre he estat contrari a
l’indult. Reitero aquí algunes de les
meves raons contra aquesta fallida flagrant de l’Estat de Dret, que
fa saltar pels aires la separació de
poders.

interessant STS del Ple de la Sala
del Contenciós-Administratiu de 20
de novembre de 2013, que va revocar l’indult al conductor kamikaze,
indult ple de sospites, que el posaven al top ten de l’arbitrarietat i
desigualtat més patent. Tal va ser
el seu impacte que, vençut el termini de tres mesos donat per la referida resolució, no s’ha dictat nou
indult i el (des) indultat ha tornat a
ingressar a la presó.

Segons el meu parer, l’indult és
una peça de no dret de l’antic règim que històricament, tradicional
i actualment s’utilitza en benefici
de la petita política governamental
contra les resolucions fermes dels
jutges. Es proposa ara que l’indult
sigui motivat -el que és incompatible amb el dret de gràcia: un dret
de gràcia reglat, no és dret de gràcia- i controlat pels tribunals del
contenciós-administratiu; així, la

Amb el nou gir que adopta l’indult
en intentar posar portes al camp,
la situació jurídica empitjora: a la
tercera instància que representa
el Govern amb el seu indult (que
s’ha permès en algun cas censurar els fets provats de la sentència condemnatòria), s’hi afegeix
una quarta, la que suposa la revisió jurisdiccional d’aquesta mesura tan poc graciosa. Així, arribem
a l’estrambot: l’última instància

penal no seria la Sala Segona del
TS, sinó la Tercera. Encara que
certament més garantista i menys
arbitrari que el règim tradicional,
és una desnaturalització, per a mi,
inacceptable de la jurisdicció penal. L’acte de l’Executiu, aliè al procés penal, es regirà d’acord, no als
principis del procés penal, sinó als
interessos administratius. El desacord, doncs, és radical.
S’acostuma a dir que amb l’indult
cal salvar cer ts condemnats de
situacions materialment injustes,
quan la pena resultant és desproporcionada. Tal desproporció es
deu, fonamentalment, a dues circumstàncies. D’una banda, al fet
que, en vir tut de la pluralitat de
delictes i de les regles del còmput de la pena, el càstig restant
pot ser descomunal. La ja llunyana
STC 154/1990 va desmuntar algunes d’aquestes anomalies, ja que
e l q u e tè c n i c a m e n t a n o m e n e m
concurs de delictes era contrari a
drets fonamentals, per exemple, el
no ser castigat dues vegades pel
mateix delicte.
Altres vegades la desmesura de la
pena, en el seu origen impecable,
es manifesta en el fet que, vistes
les anomalies en la (no) execució
de la sanció, aquesta té lloc quan
el subjecte ja està reinserit, per
exemple, amb família i fills al càrrec, cosa que no és infreqüent. En
aquests casos, igual que succeeix
amb la introducció en el Codi penal des de 1995 del criteri jurisprudencial de considerar les dilacions
indegudes atenuant, fins i tot molt
qualificada, res no impediria que es
fes el mateix a l’hora d’executar la
pena, anys després d’haver-se dictat la condemna: execució abastament disfuncional i contrària a les
necessitats de la justícia ... en un
Estat social i democràtic de dret.
Finalment, la reforma a fons de la
revisió penal, cosa per la qual clama tot l’àmbit jurídic, podria ser un
bon mecanisme de solució. Qualsevol cosa menys treure la sacrosantitat de l’eficàcia de la cosa jutjada
fora del seu àmbit exclusiu: la jurisdicció, en aquest cas, penal.

R e s a v e u re a q u e s t s s u p ò s i t s
d’evidents raons de justícia, dignitat i legalitat, amb els escandalosos
indults referits als delictes comesos
a l’empara del poder, com ara els
delictes dels funcionaris i alts càrrecs, amics inclosos, que s’omplen
les butxaques amb els nostres diners. També els dels policies torturadors: es serveixen del necessari
monopoli de la força que la societat
diposita en les seves mans per, siguin els que siguin els fins últims,
doblegar la integritat física i moral
dels subjectes privats de llibertat,
persones sota la seva custòdia i en
situació de debilitat i notòria desavantatge. Dit d’una altra manera,
repugna en una societat que sigui
realment democràtica l’indult dels
delictes que tenen a veure amb els
abusos de poder.
Recordem que aquest poder també
pot ser privat: aquí hi ha els delictes dels administradors de les
grans corporacions que ara comencen a ser jutjats i condemnats, per
fagocitar els cabals dels accionistes, dipositaris, clients o provinents
de fons públics de rescat. Tampoc
cal oblidar aquells indults, en sí
anodins, però que han estat gestats des de despatxos amb influències, influències que s’escapen a la
resta de justiciables. Aquest seria
el recent cas del ja referit indult al
conductor kamikaze que, després
de la revocació per part del TS, ha
quedat sense gràcia i ha hagut de
tornar a la presó.
En els últims temps, el G over n
sembla haver canviat la seva política. D’una banda, ha restringit
enormement la generositat governamental amb els indults. Només
cal fer una ullada al Indultòmetre.
De l’altra, sembla que la denegació
de l’indult a Jaume Matas suposa
un punt d’inflexió en les gràcies envers els corruptes, que confirma els
desenllaços negatius per famosos i
corruptes com José Ortega Cano,
Ángel Carromero, Julián Muñoz, Antonio Alemany –company de Jaume
Matas-, Lluís Gavaldà i, amb sorpresa, Baltasar Garzón. Aquest cas té
alguna cosa cridanera: mai va haver

d’acabar amb condemna, com ja he
sostingut en altres llocs; però si ho
comparéssim amb el cas de Gómez
de Liaño, la injustícia és dolorosament notòria. La solució per a Garzón, la solució per restablir l’Estat
de Dret, és que una llei singular revoqui una sentència condemnatòria
que mai va haver-se de dictar. Tot
això sense oblidar que l’únic condemnat en ferm, per ara, en la trama Gürtel, que afecta el partit del
Govern central, és el que va ser el
seu primer jutge d’instrucció: Garzón. Edificant no sembla.
Una reflexió final: contra la corrupció no hi ha indults i altres abusos
de poder. Fem un acte de fe per
més que sigui molt demanar; acte
de fe que les setmanes venidores
han de ratificar. Si aquesta línia es
manté, la lluita contra la corrupció
canviarà radicalment. Des d’una
p e rsp e c tiva ge n e ral, la co r r u p ció facilita l’absència de controls
previs a l’acció penal (que, com
veiem amb el Tribunal de Comptes
al capdavant, no sembla que hagi
de millorar). També la facilita la
seva conseqüència: la impunitat,
que en l’últim decenni gràcies a
l’obstinació de jutges independents
i dels mitjans s’està diluint.
Els imputats i els condemnats fins
ara podien esperar, malgrat el gravamen econòmic i de deshonor que
suposa el procés i, en fi, la condemna, l’indult, total o parcial, gràcia
que evités l’entrada a la presó. El
panorama ha canviat: segons sembla, no hi haurà indult per als corruptes. Això s’haurà de tenir en
compte a l’hora d’adoptar mesures
cautelars en instrucció i davant
condemnes en primera instància.
Lliguem l’inici i el final d’aquestes
línies: l’indult no és més que un
f a n g a r p a r ti d is t a i s e c t a r i, a dministrat pel poder al seu gust.
Com més aviat eliminem aquest
obstacle a l’acció de la Justícia
abans s’haurà enfortit, almenys en
par t, un pilar de la democràcia.
L’execució dels resolts judicials penals és irrenunciable i sense interferències partidistes.
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La Unió Europea sentència: Impost
de successions discriminatori
UNA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA CONSIDERA
QUE L’IMPOST DE SUCCESSIONS DE L’ESTAT ESPANYOL DISCRIMINA RESIDENTS I NO
RESIDENTS, EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE RÈGIMS DE LES DIFERENTS COMUNITATS
AUTÒNOMES I DE L’ESTAT.

P

Jaume Duch Plaza
Col·legiat núm. 25.753
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er entendre totes
les implicacions que
es generen arran
d’aquesta sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ( TJUE) de data 3 de setembre de 2014 cal recordar que en
el marc actual les Comunitats Autònomes (CCAA) tenen competències normatives molt significatives
en l’àmbit de l’Impost de Successions i Donacions (ISD). Entre altres, poden introduir reduccions
en la base imposable, modificar la
tarifa de l’impost o bé aplicar bonificacions o deduccions en la quota
de l’impost. Com es ben sabut en
algunes CCA A l’exercici d’aquestes competències normatives ha
suposat la pràctica eliminació de

l’impost degut a que la tributació suportada és molt reduïda. En
aquest sentit, a Catalunya el cònjuge del causant quan rep la seva
part de l’herència pot aplicar una
bonificació en la quota tributària
que pràcticament suposa no haver
de pagar per l’impost sobre successions mentre que els fills, en
funció del patrimoni rebut, poden
suportar una carga fiscal superior.
En d’altres CCAA els fills i el cònjuge poden aplicar la bonificació
comentada mentre que en altres
no resulta aplicable cap bonificació ni pel cònjuge ni pels fills però
s’apliquen reduccions incrementades sobre la base imposable.
En qualsevol cas, la determinació
de quan resulta aplicable la nor-

mativa d’una o altra CCAA correspon a l’Estat. A través de la Llei
per la que es regula el sistema de
finançament de les CCAA s’han establert els punts de connexió que
ens permeten conèixer la normativa aplicable. Així, per exemple,
en el cas d’una successió la normativa aplicable depèn d’on hagi
residit el causant més dies en els
cinc anys anteriors a la mor t. En
el cas de donacions d’immobles la
normativa aplicable dependrà d’on
estiguin ubicats els immobles o en
el cas de donacions d’altres béns
on hagi residit el beneficiari més
dies en els darrers cinc anys.
L’a p li c a c i ó d ’a q u e s t s p u n t s d e
connexió en un context purament
intern no planteja problemes més
enllà del fet de demostrar quina ha
estat la residència real i efectiva
del causant en una herència o del
donatari en una donació.
La problemàtica que ha desembocat amb la sentència del TJUE té
origen en les herències on el causant o l’hereu o legatari resideixen
a l’estranger, en donacions en que
el beneficiari de la donació resideix
a l’estranger o en donacions d’immobles situats fora d’Espanya. En
aquests casos per liquidar l’impost
sobre successions i donacions no
resulta aplicable la normativa de
cap CCA A si no que resulta aplicable la normativa estatal. I aquest
és precisament el punt rellevant
per entendre la sentència ja que
l’aplicació de la normativa estatal
implica que la carga fiscal derivada de l’impost sobre successions i
donacions sigui més elevada que si
hagués aplicat la normativa d’una
CCAA. Això és així ja que totes les
CCA A, sense excepció, han exercit les seves competències normatives per millorar la normativa
estatal i per tant l’aplicació de la
normativa estatal implica sempre
una carga fiscal superior.
La Comissió Europea ja fa uns anys
va iniciar un procediment d’investigació analitzant la normativa de
diferents països ja que considerava que es produïen situacions de

La unificació de la
tributació en totes les
Comunitats Autònomes
de règim comú de
manera que els parents
més pròxims al causant
suportessin una carga
fiscal reduïda permetria
evitar les situacions
de discriminació que
declara la sentencia del
TJUE ja que la tributació
seria la mateixa per
residents i no residents

discriminació quan en l’herència
o donació intervenien persones o
béns situats a l’estranger. Arran
d’una investigació de la Comissió
Europea el TJUE en la sentència de
3 de setembre de 2014 (assumpte
C-127/12) ha analitzat la compatibilitat de la Llei de finançament de
les CCAA amb el Tractat de la Unió
Europea i ha conclòs que efectivament es genera una situació de
discriminació que atempta contra
el principi de lliber tat de moviments de capitals previst en els
articles 63 del Tractat de la Unió
Europea i en l’article 40 de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.
Així, per exemple, analitzem el cas
d’una persona resident fiscal a Catalunya que mor i els seus beneficiaris son el cònjuge i els seus dos
fills, un resident fiscal a Catalunya
i l’altra resident fiscal a Bèlgica.
Amb la normativa actualment vigent el cònjuge i el fill, ambdós residents a Catalunya, podran aplicar la normativa catalana mentre
que el fill resident fiscal a Bèlgica
haurà de liquidar l’impost conforme a la normativa estatal. Aquest
fet implica que el fill no resident,
rebent exactament el mateix que
els altres hereus, haurà de pagar
més per aquest impost.

Així doncs, la sentencia del TJUE
permetrà que en aquests casos el
fill resident a Bèlgica pugui exigir
que se li apliqui la normativa catalana i per tant que no hagi de
liquidar el seu impost d’acord amb
la normativa estatal.
Si, en aquest cas, ja s’hagués liquidat l’herència cal recordar que la
sentencia del TJUE permet que es
pugui iniciar un procediment d’ingressos indeguts al·legant la situació de discriminació que s’ha generat. Evidentment en aquests casos
caldrà tenir en compte el termini
transcorregut des de l’autoliquidació de l’impost ja que podrà operar
la institució de la prescripció que,
amb caràcter general, es produeix
quan hagin transcorregut 4 anys
i sis m e sos de s de la m or t del
causant. Per aquells casos en que
aquesta via estigui tancada caldrà
analitzar si es possible iniciar un
procediment de responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador.
En tot cas, la publicació d’aquesta
sentencia provocarà de ben segur
que el legislador estatal hagi de
revisar la normativa actual i analitzar com es realitza l’adaptació
de la sentència. En aquest punt
cal tenir present que l’Informe de
la comissió d’exp er ts p er la reforma del sistema fiscal (Informe
Lagares) incloïa dintre de les seves propostes que s’unifiqués la
tributació en totes les CCA A de
rè gim co m ú de ma n e ra q u e els
parents més pròxims al causant
suportessin una carga fiscal reduïda. L’aplicació d’aquesta proposta permetria evitar les situacions
de discriminació que de clara la
sentencia del TJUE ja que la tributació seria la mateixa per residents i no residents però també
permetria eliminar les diferències
que existeixen actualment entre la
normativa de les diferents CCAA.
Caldrà estar pendents de l’opció
que finalment adopta el legislador
i de la postura que adopten les
CCAA ja que de prosperar aquesta
alternativa podrien veure retallades les seves competències normatives en aquest impost.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Nou recurs en el procés
d’execució hipotecària per lluitar
contra les clàusules abusives
AMB EL REIAL DECRET LLEI 11/2014, L’EXECUTAT DISPOSA FINS EL 8 D’OCTUBRE
D’ENGUANY PER RECÓRRER EN APEL·LACIÓ LA RESOLUCIÓ DE L’OPOSICIÓ (DICTADA
ABANS DEL 7 DE SETEMBRE) BASADA EN L’EXISTÈNCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES.
També es va reformar l’apar tat
quart de l’article 695 LEC i es preveu que contra la interlocutòria que
ordeni el sobreseïment de l’execució
o la inaplicació d’una clàusula abusiva pot interposar recurs d’apel·lació.
No obstant això, quan es desestimés
no permetia cap recurs, limitant els
efectes de la resolució exclusivament al procés d’execució en què
es dictin.

L’ICAB va organitzar una conferència el 17 de setembre per
comentar el Reial decret llei 11/2014.

Vicente Pérez Daudí
Professor Titular de dret Processal
Universitat de Barcelona

16 SETEMBRE 2014 MÓN JURÍDIC

I. Introducció
La Llei 1 /2013, de 14 de maig, de
mesures per reforçar la protecció
als deutors hipotecaris, reestructuració del deute social i lloguer
social va adaptar el procés d’execució hipotecària a la doctrina de
la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de
març del 2013 (c as A ziz). Per a
això e s m o dif ic a l’a r ticle 69 5 .1
LEC per afegir com a causa d’oposició a l’execució hipotecària l’allegació del caràcter abusiu d’una
clàusula contractual que constitueixi el fonament de l’execució o
que hagués determinat la quantitat exigible.

Des d’un principi es va criticar
aquest peculiar règim de recursos
ja que implicava un tracte desigual a
executant i executat. Com a conseqüència d’això el Jutjat de Primera
Instància d’Instrucció número 7 de
Avilés va plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat que va ser inadmesa a tràmit per la Interlocutòria
del Tribunal Constitucional 71/2014,
de 10 de març.
D’altra banda l’Audiència Provincial de Castelló va interposar dues
qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
perquè considera que el diferent
tractament a executant i executat
permet al primer interposar recurs
d’apel·lació contra la interlocutòria
estimatòria de l’oposició i no al segon s’oposa a la directiva 93/13 i
l’article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
II. La sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea
de 17 de juliol de 2014.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar la sentència resolent
les qüestions prejudicials plantejades el 17 de juliol de 2014, assumpte

C-169/2014. En la mateixa declara
que l’article 695.4 LEC s’oposa a
l’article 7, apartat 1, de la Directiva
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril
de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats
amb consumidors, en relació amb
l’article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
En la Sentència desenvolupa dos
aspectes de les qüestions prejudicials plantejades. D’una banda, la
previsió de l’ar ticle 698 LEC que
no permet que el tribunal que conegui del procés ordinari posterior pugui suspendre el procediment
d’execució hipotecària i reitera la
doctrina de la sentència de 14 de
març de 2013 i de la Interlocutòria de 14 novembre 2013 declarant
que és una protecció insuficient
i no constitueix un mitjà adequat
i eficaç en el sentit de l’ar ticle 7,
apar tat 1, de la Directiva 93/13,
per aconseguir la no aplicació de
la clàusula considerada abusiva.
D’altra analitza el diferent tractament processal a executant i executat en no permetre al segon interposar recurs d’apel·lació contra
la resolució de l’oposició a l’execució hipotecària (article. 695.4 LEC
i declara que s’oposa al principi
d’igualtat d’armes processals i al
dret a la tutela judicial efectiva que
està reconegut en l’article 47 de la
Carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea.
III. La reforma de l’execució
hipotecària pel Real decret
llei 11/2014, de 5 de setembre
El 5 de setembre del 2014 es va
aprovar el Reial decret llei 11/2014,
de m esures urgents en matèria
concursal.
En la disposició final tercera modifica l’article 695.4 LEC per permetre que l’executat pugui interposar el recurs d’apel·lació contra
la resolució de l’oposició a l’execució hipotecària, però limitant-lo a la
causa prevista en l’apartat 1.4 de
l’article 695 LEC (la legació de clàusules abusives). L’article ha quedat
redactat de la manera següent:

El 8 d’octubre acaba
el termini per formular
recurs d’apel·lació
basat en l’existència de
les causes d’oposició
que preveu l’apartat 7
de l’article 557.1 i en
l’apartat 4 de l’article
695.1 LEC

«4. Contra la interlocutòria que ordeni el sobreseïment de l’execució,
la inaplicació d’una clàusula abusiva
o la desestimació de l’oposició per
la causa prevista en l’apartat 1.4t
anterior, es pot interposar recurs
d’apel·lació.
Fora d’aquests casos, les actuacions que decideixin l’oposició a què
es refereix aquest ar ticle no són
susceptibles de cap recurs i els
seus efectes se circumscriuran exclusivament al procés d’execució en
què es dictin».
Així després d’aquesta reforma legislativa l’executat pot interposar
recurs d’apel·lació contra la resolució que desestimi l’oposició
a l’execució hipotecària quan allegui l’existència d’una clàusula
abusiva.
IV- El règim transitori
El termini extraordinari d’un mes
per interposar el recurs d’apel·lació
quan ja s’hagués dictat l’acte desestimatori de l’oposició.
La disposició transitòria quarta del
Reial decret llei 11/2014, de 5 de setembre consta de tres apartats:
• En el primer afirma que la modificació de l’article 695.4 LEC s’aplica
a tots els processos d’execució hi-

potecària iniciats abans de l’entrada
en vigor del Decret llei que no hagin culminat amb el lliurament de la
possessió de l’immoble a l’adquirent
conforme al que preveu en l’article
675 LEC.
• En el segon preveu que “en tot
cas” en els procediments en curs a
l’entrada en vigor del Reial decret
llei en què s’hagi dictat interlocutòria desestimatòria a què es refereix
el paràgraf primer de l’apartat 4 de
l’article 695 LEC, les parts executades disposaran del termini d’un
mes per formular recurs d’apel·lació
basat en l’existència de les causes
d’oposició que preveu l’apartat 7 de
l’article 557.1 i en l’apartat 4 de l’article 695.1 LEC. El termini es computa a partir de l’endemà de l’entrada en vigor de la llei, que va ser el 7
de setembre a l’haver estat publicat
el 6 de setembre. Amb la qual cosa
el termini s’inicia el 8 de setembre i
finalitza el 8 octubre 2014.
• En el tercer disposa que la publicació del Reial decret llei al BOE té
caràcter de comunicació plena i vàlida als efectes de notificació i còmput dels terminis previstos.
És essencial tenir en compte que
quan ja s’hagués dictat la resolució
desestimant l’oposició basada en
l’existència de clàusules abusives en
el moment de l’entrada en vigor de
la reforma de l’article 695.4 LEC (que
va ser el 7 de setembre de 2014)
l’executat té el termini d’un mes des
del dia següent a l’entrada en vigor
(fine el 8 d’octubre) per a interposar el recurs d’apel·lació contra la
resolució desestimatòria basada en
l’existència d’una clàusula abusiva.
D’altra banda queda sense resoldre
els efectes del procés declaratiu
de l’existència de clàusules abusives que puguin instar tercers no
executats, com l’avalador, o sobre
la nul·litat del crèdit hipotecari en
el procés d’execució hipotecària
bé com qüestió prejudicial o mitjançant l’adopció de les mesures
cautelars. La qual cosa provocarà
resolucions contradictòries dels
òrgans judicials.
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Protesta conjunta a Madrid contra el
projecte de Llei de Justícia gratuïta

A

proposta del Coll e g i d ’A d v o c a t s
de B arcelona les
Juntes de Govern
dels 8 3 C ol·legis
d ’Ad vo c at s d ’E spanya es van concentrar el passat
24 de juliol per protestar per l’actual redacció del projecte de llei
de justícia gratuïta, que suposarà
un pèrdua de drets en un ser vei
públic essencial.
L’advocacia està d’acord en la necessitat de reformar l’actual Llei,
de 19 9 6, però es va denunciar i
continua fent-ho perquè els canvis
proposats no resolen les principals problemàtiques de l’advocacia com són 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, situacions que aprofitant la tramitació
es podrien solucionar.
A més, s’estan traspassant “les
línies vermelles” del dret de Defe ns a , un se r vei fo na m e nt al e n
una societat democràtic a. S’està posant en perill un model que
funciona i que ha permès donar
cobertura, malgrat la reducció en
els últims 4 anys de la inversió en
Justícia –xifrada entorn uns 4 3
milions- als ciutadans que l’han
sol·licitat. Una altra crítica de l’advocacia és que el text aprovat no
garanteix el finanç ament públic
suficient per mantenir el sistema.
A més, és un atac contra els lletrats adscrits al Torn d’Ofici, perquè menysté la tasca social que
realitzen i un intent per homogeneï tzar a la baixa els mòduls de
pagament dels advocats adscrits
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al Servei del Torn d’Ofici a Catalunya, i en d’altres Comunitats Autònomes amb les competències
transferides.
Front català contra la futura
llei de Justícia gratuïta
El C onsell de l’Advo c acia Cat alana, el C on s ell d e C ol·le gis d e
P ro c u r a d o r s d e l s Tr i b u n a l s d e
C a t a lu ny a i e l D e p a r t a m e n t d e
J u s tícia v a n e m etre a f in als d e
juliol u n c o m u nic at o n e s p osicionen en contra del projecte de
Llei de Justícia gratuïta. Les tres
ins titu cions coin cideixen en els
a r g u m e n t s p e r c o n si d e r a r q u e
la futura llei, si s’aprova tal com
e s t à re da ct a da e n a q u e s t s m o m e nt s , sup os a rà u n pas e n re re
tant per a la ciutadania com per
als advo c ats i p ro curadors qu e
presten el servei.

Aq u e s te s a c c i o n s f o r m e n p a r t
d el pla d ’a c tua cio ns q u e l’ICA B
va dissenyar per frenar l’aprovació del projecte de llei de justícia
gratuïta. A més, el Col·legi d’Advocats de Barcelona va presentar
el Manifest “És el teu torn, defensa’l”, la campanya “Ningú no farà
més per tu”.
El degà es va reunir amb l’exministre de Justícia, Alber to RuizGallardón, amb els partits polítics
catalans amb representació parlamentària, amb la Comissió de Justícia del Senat, amb el conseller de
Justícia de la Generalitat, amb la
presidenta del Parlament català,
entre altres autoritats. En algunes
d’aquestes trobades hi ha participat també les diputades responsables del Torn d’O fici, Carmen
Valenzuela i Mercè Claramunt

L’Advocacia
Catalana concedeix
els primers
‘Premis Valors’

L’

Advocacia Catalana ha creat el ‘Premi Valors’ per distingir les p ersones que s’han
destacat per defensar els drets
humans i que amb la seva feina,
des de diferents àmbits professionals, han contribuït a lluitar
contra les injustícies. L’acte de
lliurament d’aquests guardons
v a te nir llo c e l p a s s a t 1 8 d e
setembre a La Pedrera i es va
reconèixer, en aquesta primera edició com a ‘Premi Valor a
l’advocacia compromesa’ a l’advocat francès Rober t Badinter,
principal impulsor de l’abolició
de la pena de mort a França.
El premi ‘Valor a l’advocacia solidària’ es va concedir a Eduard
Sagarra, advocat, president de
l’Associació per a les Nacions
Unides a Espanya, professor titular de dret internacional de la
Universitat de Barcelona i d’Esade, i president del consell assessor de Món Jurídic. Sagarra va
rebre aquest guardó en reconeixement a la promoció dels valors de tolerància, convivència,
solidaritat i comprensió entre
els pobles.
Els premi ‘Valor al periodisme
d’equip’ va ser concedit als periodistes Antonio Baquero, Ángela Biesot i Michele Catanzaro ja que gràcies al seu treball
d’investigació dins ‘El Periódico
de Catalunya’ van aconseguir
destapar els errors policials i
judicials que van por tar a una
persona innocent a passar 626
dies en una presó italiana, acusada de narcotràfic.

III Congrés internacional
d’arbitratge al Col·legi

E

l Col·legi d’Advocats
de Barcelona organit za del 16 al 18
d’octubre el tercer
Congrés Internacional d’Arbitratge. Sota el títol ‘Back to the future - Part
Three: Evidence in international arbitration: culture clash and generally
accepted practices’, aquest esdeveniment reunirà els millors experts
en la matèria procedents de països
com França, Suïssa, Estocolm, Espanya, entre d’altres.
L’objectiu és analitzar la prova pericial
i els dictàmens jurídics vinculats a l’arbitratge; així com la producció documental, la conducció del procediment
i la declaració dels testimonis per tal
de veure quines són les pràctiques
habituals en cada país i si hi ha “xoc
cultural” en l’aplicació de l’arbitratge.

Si vols conèixer com funciona l’arbitratge o aprofundir en aquesta matèria, reserva la teva plaça! A la pàgina
web de l’ICAB trobareu el programa
detallat i el formulari d’inscripció.

In memoriam

H

a mort un company, en Daniel Vilaseca Dreischer: era
un lletrat com nosaltres, llicenciat en dret i col·legiat, però era
un company especial. Des de
feia 28 anys en Daniel vivia a
l’UCI de la Clínica Sagrada Família, confinat físicament en la
seva dependència de les màquines que l’ajudaven a respirar, però sense deixar-se vèncer
mai per la malaltia; va suplir les
ex tremes limitacions físiques
amb una intensa activitat intel-

lectual. La seva situació el va
impedir exercir, però no va menyscabar els seu interès pel dret
i els afers jurídics. Els qui vàrem
gaudir de la seva amistat guardarem el record d’un company de
ment lúcida i increïble qualitat
humana, que en silenci (darrerament de forma gairebé literal)
ha donat exemple de fortalesa i
capacitat de superació.
Montserrat Riera Tresserra
Col·legiada núm. 17.565

Defuncions

M

ón Jurídic vol expressar el
seu condol als familiars i
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han causat
baixa per defunció:

Jaume Baches Pla, Pere Font Padró, Manel Mestre Cusí, Isabel
Rives López, Salvador Sánchez
O liv a re s i A n to nio S e b a s tia n
Argueta.
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El TAB demana augmentar
els honoraris dels
advocats en l’arbitratge

T

radicionalment el
procés arbitral s’ha
equiparat a un procés judicial però al
fer-ho així es comet
un greuge comparatiu amb els advocats que representen als seus clients en un procés
arbitral ja que en cap cas es pot
acceptar que existeixi un binomi
procés judicial = procés arbitral.
Ben al contrari.
Els advocats que representen a un
client en un arbitratge institucional
tenen clarament tasques que l’advocat que pledeja a la jurisdicció ni
s’ha de plantejar com són: (i) la verificació de la legalitat del conveni
arbitral, (ii) l’estudi de les característiques de la institució arbitral,
(iii) l’estudi del reglament de la institució; (iv) la selecció de l’arbitre;
(v) el control de la independència
i la imparcialitat de l’arbitre i (vi)
les correccions de complement o
excés de laude. Cap d’aquestes activitats té unes d’homòlogues a la
jurisdicció civil i, en canvi, comporten una quantitat significativa d’hores de feina analítica, aprenentatge
i redacció.

Aplicar sense més els valors i honoraris relatius al procediment civil
a l’arbitratge es retribuir a zero euros les esmentades feines que, tot
sigui dit, poden contribuir de manera decisiva a l’èxit de la defensa
dels interessos del client.
L’arbitratge massa sovint es veu
afectat per l’aplicació automàtica
de conceptes i activitats de la jurisdicció civil atès que, malgrat que
consisteixi també en la resolució
d’un conflicte privat mitjançant un
procediment, es desenvolupa en un
procés on hi regeixen altres paràmetres, exigències i altres temps.
Per evitar aquests greuges comparatius el TAB ha demanat a l’Advocacia Catalana una revisió a fons de
les normes orientadores d’honoraris
quan hi hagin imposicions de costes,
ja sigui mitjançant una regulació en
un apartat separat o un increment
d’un 30% de les normes aplicades
als processos ordinaris per a retribuir aquesta major dedicació professional de qui treballa en arbitratges”.
Jesús de Alfonso.
President del TAB

XII Conferència Internacional AAAML
Barcelona, 10 octubre 2014

L

’Associació d’Antics Alumn e s d e l M a g i s te r Lv c e n tinvs), e n c ol·la b o ra ció a m b
l’ICAB, celebra a B arcelona,
el 10 d’octubre d’enguany, les
Conferències de patent euro-
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pea sota l’epígraf ‘The unitary
patent system: Challenges or
risks for the industr y. A tour
de table on the impact of the
system’s state of play vis-à-vis
other IPRS regional systems’.

Clàusules abusives, nou dossier
de la Biblioteca!

J

a podeu consultar i descarregar-vos del web de l’ICAB, el
dossier sobre “Clàusules abusives”,
elaborat per la Biblioteca. Com en
anteriors dossiers temàtics, es
recullen a text complet legislació,
jurisprudència, formularis i articles
doctrinals sobre el tema. També
s’inclouen les referències de les
monografies, revistes i bases de
dades disponibles a la Biblioteca.
Aquest és el segon dels tres dossiers: el primer va ser sobre Execucions hipotecàries. Aquest segon dossier incideix en l’aspecte
concret de les Clàusules abusives
i finalment el tercer dossier tractarà la regulació de la Dació en
pagament.
Us recordem que podeu consultar els dossiers temàtics de
la Biblioteca de l’ICAB a l’apartat BIBLIOTECA>BIBLIOTECA
DIGITAL>Dossiers Temàtics de la
pàgina web col·legial.
DOSSIERS TEMÀTICS

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

núm. 17
Juliol 2014

Aprenentatge en xarxa:
unir generacions per guanyar talent!

L’

la professió i formar par t del
Grup d’Advocats Joves (GAJ). En
el moment de formalitzar la inscripció haureu d’indicar l’àrea o
àrees del dret en què es vol participar. Aquest ser vei té un cost
de 90 euros per semestre i àmbit
del dret.

Com es farà? Es realitzaran unes
sessions o fòrums de debat amb
un màxim de 15 joves lletrats que
podran plantejar els seus dubtes
par ticulars i/o inquietuds i seran
c o o rd i n a d e s i d i r i g i d e s p e r u n
mentor expert en la matèria i amb
un mínim de vuit anys d’exercici.

Advocats/des mentors/es: Advocats amb més de vuit anys d’exercici experts en algun dels següents
àmbits: dret civil, dret de família,
dret penal, dret laboral, dret administratiu i mercantil-concursal.
Tots aquells que vulgueu compartir els vostres coneixements amb
advocats més joves, us animem a
què contacteu amb soop@icab.cat
i adjunteu el vostre CV!

aprenentatge
en xar xa” és un
n o u s e r ve i q u e
im p uls a el S e rvei d’Ocupació i
O rie nt a ció Pro fessional del Col·legi amb la coll a b o r a c i ó d e l G r u p d ’A d vo c a t s
Joves. L’objectiu és unir generacions per guanyar talent i ampliar
coneixements.

Les trobades tindran lloc de dilluns a dijous, de 14 a 16h, i cada
dia s’abordaran les qüestions referents a una àrea (dret civil, penal, laboral, família, administratiu,
i mercantil-concursal) d’acord amb
un calendari prèviament fixat.

Com us podeu inscriure a l’Aprenentatge en Xarxa? Es necessiten
dos perfils diferents i cadascun requereix complir uns requisits que
us expliquem tot seguit:
A d v o c a t s /d e s j o v e s : c a l te n i r
menys de set anys d’exercici de

L’Aprenentage en Xarxa s’iniciarà
el proper mes de novembre, amb
la il·lusió de complaure les inquietuds de l’advocacia, afavorir la
comunicació entre advocats de diferents generacions i proporcionar
un espai de networking.
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Sabries resoldre un conflicte
jurídic internacional?

Q

uin marge es vol
deixar a la voluntat
de l’altra part en el
compliment de les
seves obligacions?
Com evitar l’incompliment de l’altre part i garantir
el pagament? Com
tenir garantida una indemnització directe arribat el cas? Com cal articular
l’autonomia material, imprescindible
en l’àmbit internacional? Com posem
en joc l’Incoterm adient a l’operació
concreta? Quina transcendència jurídica té la documentació duanera? Com
triar el millor mitjà de pagament?
Al Màster en Dret Internacional i
dels Negocis de Campus ICAB us
donaran totes les pautes per contestar aquestes i altres preguntes.
L’objectiu principal del màster que
imparteix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona, a partir del mes de novembre, és formar l’advocat, des
d’una vessant molt pràctica, sobre
qüestions de dret internacional i dels
negocis. En un context econòmic cada cop més globalitzat i internacional
és imprescindible que els lletrats del
segle XXI disposin de les habilitats i
eines necessàries per afrontar l’activitat a Unió Europea.
El programa del Màster,dividit en 4
mòduls, cobreix les principals matèries que un advocat privatista ha
de conèixer sobre els elements del
dret internacional que incideixen en
els àmbits civil i mercantil (inclosa la
responsabilitat per danys) així com la
llei aplicable, jurisdicció i altres qüestions contingudes en els Reglaments
comunitaris d’aplicació. La varietat
d’aspectes inclosos en el Màster tenen en el dret internacional privat
pràctic un fil conductor comú que el
fan especialment interessant perquè
durant els estudis universitaris no és
possible aprofundir ni analitzar amb
tant de detall molts dels aspectes que
aquí es tracten.
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Adquirir aquests coneixements serà
possible gràcies a les classes impartides per professors especialistes en dret
internacional privat i comunitari que, per
experiència pròpia, us podran explicar
els diferents aspectes a tenir en compte
sobre el dret de la lliure circulació a la UE,
la competència judicial i la llei aplicable
al comerç internacional, sense oblidar el
dret patrimonial internacional, el dret de
família i de successions internacionals.
Els cursos tenen places limitades. Per
a més informació i inscripció contacta
amb cAmpus icab (campus@icab.cat o
bé a través de www.icab.cat).
A més d’aquest màster, l’ICAB ofereix els Màsters en Dret laboral, família, esport, concursal, processal
civil, negocis, fiscal, penal, societat
de la informació, mediació i propietat industrial i intel·lectual, els quals
comencen a principis d’octubre.

JOSEP MA. BALCELLS,
advocat especialista en comerç internacional i professor del Master
“Quan una empresa, després de tot
l’esforç comercial previ al plantejament
d’una comanda internacional, recala
en un despatx en busca d’assessorament jurídic, considera que està al final
del camí, que el més difícil ja està fet.
Fa confiança en una professionalitat
i coneixements que no poden fallar.
El cas, però, és que aquesta última
baula és el “tot o res” de l’operació de
comerç internacional, és on s’han de
fixar, polir i encaixar totes les peces
jurídiques necessàries per aconseguir
que les expectatives dels agents que
intervenen en l’operació s’acompleixin.
És on, si cal, les peces s’han d’ajustar o
canviar, buscant l’òptim acoblament de
l’operació de comerç internacional en
el marc jurídic i territorial d’aplicació. El
valor afegit de l’assessorament jurídic
està en conèixer les tècniques d’aquest
assemblatge. I aquesta és la tasca de
l’advocat expert en dret internacional
i dels negocis. Aquest professional és
qui té la capacitat de relacionar els es-

cenaris civil i mercantil, per tal que les
peces jurídiques que s’han aprés per
separat funcionin de forma harmònica
i coordinada per donar validesa a l’operació comercial en un context internacional. Ets tu un d’ells?”

RAFAEL ARENAS
professor del Màster de Dret
internacional i dels negocis
“L’activitat econòmica internacional es
canalitza a través de societats i altres
tipus de persones jurídiques. Actualment aquestes entitats disposen de
la facultat d’establir filials i sucursals
en països diferents al de la seva constitució, traslladar la seva seu social,
transformar-se, organitzar-se en el
marc de grups de societats, etc.
Aquesta complexa realitat és un desafiament per als operadors jurídics i per
als Estats. Tant la perspectiva mercantil com la fiscal són claus per entendre
les decisions que prenen les societats
en quant a la seva estructura i organització. El coneixement dels elements
essencials de l’operativa internacional
de les societats és fonamental per a
l’operador jurídic sofisticat.
El Màster en Dret Internacional i dels
Negocis de Campus ofereix al jurista
la formació necessària per entendre
les operacions societàries internacionals i les seves implicacions tant per
al règim del Dret privat de l’empresa
com les seves conseqüències fiscals
i també la relació existent entre el règim societari i la regulació concursal.”

ALBERT FONT
professor del Màster de Dret
internacional i dels negocis
“Tots coneixem la dita “és millor un
mal acord que un bon litigi”, però,
cal admetre que, d’una banda, no és
sempre així i, de l’altra, que de vegades no hi ha cap més remei. En uns
intercanvis comercials cada vegada
més internacionalitzats els advocats

han d’estar preparats per negociar i
per poder arribar a acords. Per això
és necessari estar informat i saber
les armes de les quals hom disposa
davant els incompliments o dificultats per arribar a acords o a implementar-los: l’amenaça o la possibilitat d’iniciar un litigi.

El Màster en Dret Internacional i
dels Negocis constitueix un bon
instrument per dissenyar les estratègies a seguir en cas que la controvèrsia aboqui a les parts a litigar
respecte d’un supòsit amb element
internacional.

Aquest coneixement comportarà un
avantatge, tant si el client es troba en la
posició actora com si és demandat, ja
que proporcionarà al jurista la possibilitat d’efectuar plantejaments prospectius per establir quina jurisdicció pot ser
competent o quina jurisdicció pot ser
més favorable als interessos del client.

No et guardis els dubtes... Consulta les preguntes més freqüents (FAQ)
Tot seguit trobareu una de les preguntes més freqüents que reben els
departaments de Deontologia, Honoraris, Estrangeria. Aquest article és la
continuació del publicat a la revista
Món Jurídic del mes de juny (número
288) i amb els quals us volen ajudar
a resoldre alguns dels principals dubtes que us sorgeixen en el dia a dia al
despatx. Recordeu, que a més, dins
l’apartat “serveis” del web de l’ICAB
teniu a la vostra disposició un buscador per matèries sobre les FAQ’s
més habituals i que de ben segur us
ajudaran en l’exercici de la professió.
DEONTOLOGIA:
Pot acceptar l’advocat un encàrrec
contra qui ha estat anteriorment el
seu client?
Els Advocats no podran acceptar encàrrecs contra qui hagi estat o sigui
el seu client, malgrat que, excepcionalment, podrà acceptar l’encàrrec
si per raó del temps transcorregut, o
per la naturalesa de l’assumpte (o per
ambdues raons), no es possible fer
un ús indegut de la informació reservada obtinguda de l’anterior encàrrec.
HONORARIS
A la pàgina web de l’ICAB, dins
l’apartat de la Comissió d’Honoraris
es troven a disposició del col·legiat
els criteris orientadors en matèria
d’honoraris professionals vigents,
així com els respectius criteris interpretatius. Tal com s’especifica
en la seva exposició de motius, són
d’aplicació exclussiva als efectes de
la impugnació de costes i de jura de
comptes. En cap cas constitueixen
una recomanació per als advocats en
relació als seus honoraris professionals, determinats segons els pactes
que puguin susbcriure amb el client

i en base a l’autonomía de la voluntat.
Precisament per aquests motius, es
recomana l’establiment dels honoraris
per escrit a través d’un contracte d’
arrendament de serveis, pressupost
o full d’encàrrec, document que us
podeu descarregar del web de l’ICAB.
ESTRANGERIA
L’autorització de residència de llarga
durada. Quin és el subjecte legitimat
per sol·licitar-la? On es presenta?
De quin termini es disposa? Quin és
l’òrgan competent per a resoldre-la?
Quin és el termini màxim que té l’Administració per resoldre-la? Quan
adquireix eficàcia l’autorització?
L’estranger és el subjecte legitimat
per sol·licitar l’autorització de residència de llarga durada, i ho ha de
fer a l’oficina d’estrangeria competent
si l’estranger es troba en territori espanyol. Si no s’hi trobés, la sol·licitud
es presenta en la missió diplomàtica
o oficina consolar competent. No hi
ha previst legalment un termini per a
sol·licitar l’autorització de residència
de llarga durada. La competència per
resoldre la sol·licitud de l’autorització de residència de llarga durada la
té la Delegació del Govern. En el cas
d’estrangers que hagin contribuït de
forma notòria al progrés econòmic,
científic o cultural d’Espanya o a la
seva projecció en l’exterior, l’òrgan
competent serà el Ministeri de Treball
i Immigració (actualment, Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social), previ
informe del titular del Ministeri de l’Interior. La resolució s’ha de rebre en
un termini màxim de tres mesos. La
concessió de l’autorització comportarà l’inici de l’eficàcia de l’autorització i
la seva vigència és indefinida. El seu
titular ha de renovar la targeta d’identitat d’estranger cada cinc anys.

TORN D’OFICI
Tinc una designa i el client m’informa que l’ICAB li ha denegat la justícia gratuïta. Quins efectes té aquest
dictamen?
El dictamen que emet l’ICAB en relació a la justícia gratuïta és provisional,
ja que a posteriori es dicta la resolució
sobre l’expedient de justícia gratuïta
del ciutadà, per part de la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta de
Barcelona (òrgan administratiu que
depèn del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya).
Fins que no es dicti resolució ferma en
aquest expedient, la designa és vigent
i l’advocat té obligació de portar a terme la defensa.
En el moment en què guanyi fermesa
la resolució desfavorable a la justícia
gratuïta, és quan la designa queda
sense efecte, per imperatiu de l’art. 18
de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, i l’advocat
té dret a cobrament dels honoraris
per la tasca portada a terme en virtut
de la designa.
Si en aquest moment, el procediment
que afecta al client està en tràmit i el
client no vol que el continuï defensant,
l’advocat haurà de comunicar al Jutjat
que, segons l’article 18 de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, la designa
ha quedat sense efecte, sol·licitant
que es requereixi al client per designa d’advocat de lliure elecció. Com la
resolució de la Comissió d’Assistència
Jurídica Gratuïta és impugnable, segons l’art. 20 de la Llei 1/96, d’Assistència Jurídica Gratuïta, davant dels
òrgans judicials, és convenient que
ens assegurem que la resolució sigui
ferma.
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TRIBUNA OBERTA

“Decretassos” i democràcia
ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET LLEI 8/2014, L’ENÈSSIM D’AQUESTS DARRERS
ANYS, L’AUTOR CRITICA AQUESTA FORMA DE LEGISLAR, PREVISTA PER A SITUACIONS
EXCEPCIONALS, QUE DARRERAMENT S’HA CONVERTIT EN HABITUAL ELUDINT LA
DEMOCRÀTICA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA.

Màrius Miro i Gili
Col·legiat núm. 8.380

D

issabte 5 de juliol
e n s v à re m ll e v a r
amb la sorpresa de
172 pàgines de nova
legislació en el BOE
de la qual no en sabíem res. No en sabíem res perquè
es va fer utilitzant la via del Decret
llei. El Decret-Llei 8/2014, del 4 de
juliol, que per cert entrava en vigor
el mateix dia 5 (bé que amb algunes, onze, disposicions transitòries).
Es titula “d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència” i consisteix en la
modificació de moltíssimes lleis. No
l’havíem acabat de llegir i ja regien:
el Govern ja havia canviat aquestes
lleis. Es més eixerits potser havien
sentit als noticiaris del divendres que
el Govern ho havia aprovat.
¿Tantes matèries eren d’“extraordinària i urgent necessitat”? Tan
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extraordinària i urgent que no permetia la redacció d’un projecte, la
remissió al Congrés, el coneixement que es tramitava, la proposta
d’esmenes i la discussió parlamentària? Coses, totes elles, que configuren elements imprescindibles de
seguretat jurídica, en tant permeten
un coneixement avançat del que
s’està coent, i són essencials per no
anorrear el, encara dit, poder legislatiu. Considerarem aquesta qüestió
de seguida, deixi’ns abans recordar
alguna obvietat.
La Constitució Espanyola (art. 86)
permet una via de legislar certament excepcional: la dels Decrets
llei. Aquesta excep cionalitat ve
configurada per l’exigència de tres
requisits cumulatius - i algunes limitacions-. Els tres requisits són
que la seva utilització sigui necessària i amb una necessitat alhora

urgent i extraordinària. Només, per
tant, “en cas de (la) extraordinària
i urgent necessitat” amb que iniciàvem l’anterior pregunta permet
la promulgació de Decrets Llei (i les
limitacions, per fi, regulades en el
paràgraf següent del mateix article
són, per al que aquí interessa, en
què no s’afecti als drets i deures
dels ciutadans del l Títol I de la pròpia CE i al règim de les Comunitats
Autònomes).

A la sentència 68/2007,
el TC va declarar
inconstitucional el Reial
decret llei de la reforma
laboral de 24 de maig
de 2002 per manca dels
requisits de necessària
i urgent necessitat;
el TC recull el “valor
transcendent del diàleg
social en el nostre Estat
social i democràtic”,
però entén que “no pot
acceptar-se” que “la
necessària participació”
dels agents socials en
una negociació “pugui
substituir el procés
legislatiu en sí”

Doncs bé, el Decret llei que comentem regula matèries com ara les
següents, l’enumeració de les quals
permetrà al lector jutjar la concurrència o no dels requisits constitucionals -i, ja posats, l’adequació
o no al mateix títol del Decret-: (I)
la cessió del Registre Civil als Registradors (que es veu que no podia
esperar una tramitació legal i afavoreix el creixement); (II) la creació
d’un impost del 0.03% sobre els
dipòsits bancaris (crido l’atenció
sobre l’establiment d’impostos per

Decret); (III) la autorització a contractar 200 militars més (no en
teníem notícia de perill imminent
per la seguretat); (IV) la bonificació
en la quota de la Seguretat Social
pels contractes a joves i la creació
d’un registre del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil; (V) el registre
d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals i la prohibició d’exhibir
pel·lícules d’estrena amb preus
bonificats; (V) mesures per possibilitar la privatització d’Aena; (VI)
la imposició de taxes màximes per
cobraments amb targes de crèdit;
(VII) la bonificació en la quota dels
becaris, els autònoms i determinades regulacions de les ETT; (VII) la
possibilitat d’instal·lar hotels i restaurants en ports del patrimoni històric; (VIII) horaris comercials lliures en municipis i zones turístiques;
(IX) l’obligació de que portin el gas
butà a casa; (X) un homenatge a Picasso i – per acabar amb els exemples- (XI) la regulació dels “drons”
aeris. No vull deixar passar que, pel
que fa a aquesta última matèria - la
regulació de “drons”-, el Preàmbul
justifica la seva extraordinària i urgent necessitat al·ludint al progrés
de l’aviació en els... ¡darrers anys!.
Temps era temps i a l’any 2007,
tot i que els membres del Tribunal
Constitucional ja eren nomenats
essencialment pel “Bipartit”, encara cap dels seus militants n’era
President. En aquell any, doncs,
(STC 68/2007) el TC va declarar
inconstitucional el Reial decret llei
de la reforma laboral de 24 de maig
de 2002 per manca dels requisits
de necessària i urgent necessitat;
el TC recull el “valor transcendent
del diàleg social en el nostre Estat
social i democràtic”, però entén que
“no pot acceptar-se” que “la necessària participació” dels agents socials en una negociació “pugui substituir el procés legislatiu en sí”.
No és gens bo cap incompliment o
frau de l’article 86 CE que hem citat. Com tampoc ho és, per cert, el
de l’article 3,3 de la pròpia CE conforme al qual la diversitat lingüística
de l’Estat serà més protegida (“especialment”) que no pas la unifor-

mitat; o el de l’article 152, que atorga un règim especial de recursos a
las CCAA que han hagut d’aprovar
el seu Estatut per referèndum. O el
de l’article 159, 3 i 5 respecte a la
durada i independència dels membres del TC.
Una visió malèvola duria a un escepticisme democràtic absolut. Portaria a atribuir al Govern el pensament
que no val la pena sotmetre les modificacions legals a la tramitació
parlamentària atès que, passi el que
passi, per raonables que siguin, cap
de les esmenes de l’oposició seran
aprovades, no fos que no es veiés
clar, majoria absoluta mediant, qui
mana. Aquesta visió malèvola portaria a creure que quan Parlament,
Govern i altes institucions jurisdiccionals pertanyen a la mateixa estructura real de poder (un partit),
aquesta acaba pensant que “l’Etat
c’est moi”.
Per fi, permeti’ns doncs tractar una
altre qüestió no gens menystenible.
Es tracta de la dispersió de temes i
matèries regulades en lleis molt diverses i de tan diferent naturalesa
que són modificades de cop en un
sol text legal. És evident que cada
llei regula una certa àrea de la vida i ho fa, o ho hauria de fer, amb
un criteri o racionalitat determinat:
és, o hauria de ser, homogènia en
la seva resposta. Llavors aquestes
modificacions de lleis tan diverses
de ben segur pertorben el fil conductor amb que van ser dictades,
el bé jurídic que protegien. No és
una tècnica jurídica que pugui ser
recomanada.
És cer t que la vida va canviant,
apareixen noves necessitats, pràctiques i tècniques que van exigint
noves lleis i modificacions de les
existents, però això, a més de no
ser nou, de ser quelcom que ha
esdevingut sempre, no treu que es
facin amb els procediments, rigor i
garantia que tota legislació requereix per a ser eficaç. La disbauxa
legal porta al seu incompliment, no
sigui que ens passi allò que ja deia
Tàcit: “com a més descompost està
un Estat més lleis dicta”.
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Reial decret llei 8/2014: simplificació
administrativa, horaris comercials,
i operacions amb targetes
DESPRÉS DEL COMENTARI D’EN MÀRIUS MIRÓ, ÉS EL MOMENT DE SEGUIR ANALITZANT EL
CONTINGUT D’AQUEST REIAL DECRET LLEI 8/2014, QUE JA VAM ENDEGAR AL NÚMERO 289,
DE JULIOL-AGOST D’ENGUANY. EN AQUEST ARTICLE, TROBAREU ALGUNS DELS ASPECTES
MERCANTILS QUE EL REIAL DECRET LLEI HA MODIFICAT.
aspectes de l’activitat empresarial i
comercial.

José Ramón Morales
Col·legiat núm. 19.420

E

ls mitjans de comunicació es van fer ressò abans de l’estiu de
la promulgació d’un
paquet de mesures i
reformes normatives
amb incidència en l’activitat econòmica i empresarial mitjançant el
Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents
per al creixement, la competitivitat
i l’eficiència. Aquestes reformes
s’insereixen dins el Pla de mesures
per al creixement, la competitivitat
i l’eficiència, aprovat pel Consell de
Ministres el 6 de juny de 2014.
Més enllà dels aspectes d’aquesta
norma que potser han cridat més
l’atenció mediàtica en matèria tributària i laboral, ens centrarem
en dos àmbits que poden tenir un
impacte significatiu en determinats
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Establiments comercials:
simplificació de procediments
i flexibilització d’horaris
Es modifica l’article 6 de la Llei 7/1996,
de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista, per tal d’harmonitzar-la
amb el previst a la Llei 20/2013, de 9
de desembre, de garantia de la unitat
de mercat, i d’aprofundir en el procés
de simplificació i racionalització dels
procediments d’autorització seguits
en l’àmbit del comerç minorista.
En aquest sentit, s’incorporen modificacions en el procediments administratius per a l’obertura, trasllat i ampliació d’establiments comercials, entre
les quals destaquen les següents:
(I) A les previsions sobre la no subjecció a autorització administrativa en l’obertura d’establiments
comercials, s’afegeixen ara els supòsits de trasllat o ampliació, que la
normativa autonòmica ja fa anys que
regula de manera homogènia.
(II) S’aprofundeix en les mesures per
a la simplificació i racionalització
administratives. En els supòsits excepcionals en què es sotmeti l’operació a autorització, es concreta que ha
de ser una única autorització i un únic
procediment administratiu davant una
sola autoritat. Així mateix, es redueix
el termini per a la resolució d’aquests
procediments i per a la producció del
silenci administratiu positiu a tres
mesos. Finalment, es precisa que la
comunicació de transmissió d’autorització haurà de ser prèvia.

(III) Es preveu l’aplicació de la Llei
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, amb la
conseqüent aplicació dels mecanismes de supervisió i protecció dels
operadors.
Tanmateix, el Reial decret llei introdueix novetats en relació a la controvertida liberalització d’horaris comercials, que es va començar a coure per
les disposicions del Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.
En aquest sentit, el Reial decret llei
incorpora un llistat de municipis que
han de ser considerats zona de gran
afluència turística, i preveu mesures
específiques per a combatre la inactivitat autonòmica en aquesta matèria;
i, d’altra banda, es modifica la Llei 1/
2004, de 21 de desembre, d’horaris
comercials, amb la finalitat de garantir la consideració i motivació efectives de les circumstàncies a tenir en
compte per a la determinació de les
“zones de gran afluència turística” per
part de les Comunitats Autònomes a
instàncies dels Ajuntaments.
A tals efectes, es reforça la necessitat
que tant les sol·licituds municipals de
declaració de zona de gran afluència
turística com les resolucions de la
Comunitat Autònoma estiguin degudament fonamentades en criteris objectius; i que, en els supòsits en què
no ho estiguin i es produeixin restriccions injustificades d’àmbits territorials o períodes temporals de durada
en aquestes zones, regeixi el principi
de llibertat d’horaris per a tot el municipi i la totalitat del període anual,

respectant en tot cas la sol·licitud
municipal en els supòsits que estigui
degudament motivada. Així mateix,
s’augmenta el nombre de municipis
obligats a declarar al menys una zona
de gran afluència turística mitjançant
la reducció de llindars de població i
pernoctacions que operaven fins al
moment.
Operacions de pagament
amb targeta: límits màxims
a les taxes d’intercanvi
D’altra banda, el Reial decret llei incorpora una regulació dels pagaments
amb targeta, que inclou la limitació de
les taxes d’intercanvi en determinades
operacions fetes amb targeta i altres
mesures de transparència al respecte.
Per taxes d’intercanvi s’entén habitualment les comissions que paguen
els proveïdors de serveis de pagament adquirents (els que ofereixen
els terminals punt de venda o TPVs
–físics o virtuals- als comerços per a
que puguin acceptar pagaments amb
targeta) als proveïdors de serveis de
pagament emissors de les targetes
pertanyents a un sistema de targetes
determinat. Atès que aquestes comissions són normalment carregades al
comerciant pel proveïdor de serveis
de pagament adquirent, i el comerciant les repercuteix als seus clients
via preu dels serveis, es ve entenent
per part de les autoritats que la fixació
de límits a les taxes d’intercanvi pot
ajudar a evitar increments de preus,
incentivar l’ús d’aquests sistemes de
pagament i fomentar la innovació en
l’àmbit dels pagaments.
Fins al Real decret llei no existia cap
legislació que regulés les taxes d’intercanvi, encara que les autoritats
de diferents Estats membres ha vingut endegant procediments relatius
al compliment de la normativa de
competència pel que fa a la fixació
d’aquestes taxes d’intercanvi en el sí
de sistemes de targetes (especialment
en els anomenats sistemes quatripartits). D’altra banda, es troba en tramitació una proposta de Reglament del
Parlament Europeu i del Consell que,
entre altres aspectes, preveuria la fixació de nivells màxims pel que fa a
aquestes taxes, diferenciant entre si

La regulació introduïda
ara pel Reial decret llei
anticipa l’aplicació del
règim de límits màxims
a les taxes d’intercanvi
en operacions amb
targetes en l’entorn
espanyol (aplicantles a les terminals
de punts de venda
situats a Espanya),
mitjançant targeta de
crèdit o dèbit, amb
independència del canal
de comercialització fet
servir (es a dir, inclouria
tribunals de punts de
venda físics i virtuals),
sempre que requereixi
la participació de
proveïdors de serveis de
pagament establerts a
Espanya

es tracta o no d’operacions amb targetes d’us generalitzat entre consumidors, i establint règims transitoris aplicables per a l’ús de targetes
en operacions transfrontereres (en
una primera fase) i per a operacions
purament nacionals (en una segona
fase).
La regulació introduïda ara pel Reial decret llei anticipa l’aplicació del
règim de límits màxims a les taxes
d’intercanvi en operacions amb
targetes en l’entorn espanyol (aplicant-les a TPVs situats a Espanya),
mitjançant targeta de crèdit o dèbit, amb independència del canal de
comercialització fet servir (és a dir,
inclouria TPVs físics i virtuals), sempre que requereixi la participació de
proveïdors de serveis de pagament
establerts a Espanya.

Aquestes limitacions, aplicables des
de l’1 de setembre de 2014, són les
següents:
(I) Targetes de dèbit: la taxa d’intercanvi per operació no pot excedir el 0,2% del valor de l’operació,
amb un màxim de 7 cèntims d’euro.
Però si l’import no excedeix de vint
euros, la taxa d’intercanvi per operació no podrà excedir del 0,1% del
valor de l’operació.
(II) Targetes de crèdit: la taxa d’intercanvi per operació no pot excedir del 0,3% del valor de l’operació.
Però si l’import no excedeix de vint
euros, la taxa d’intercanvi per operació no podrà excedir del 0,2% del
valor de l’operació.
Cal fer esment que aquestes limitacions no afecten a operacions fetes
mitjançant targetes d’empresa ni a
les retirades d’efectiu en caixers
automàtics. Per altra banda, els
sistemes de targetes de pagament
tripartits (és a dir, aquells basats
en què per definició el mateix proveïdor actua com a sistema emissor i adquirent) romanen exclosos
de l’aplicació d’aquestes limitacions, excepte en determinats casos
(si atorguen llicències a altres proveïdors per a l’emissió o adquisició
de targetes de pagament).
Aq u e s t rè g i m e s c o m p l e m e n t a
amb determinades mesures adreçades a la transparència, vigilància
i control de l’aplicació de la nova
regulació: en particular, es preveu
la informació que els proveïdors
de serveis estan obligats a facilitar
al Banc d’Espanya (taxes de descompte i d’intercanvi efectivament
aplicades als serveis de pagament
en operacions amb targeta prestats
més habitualment) i la publicació
d’aquesta informació a la web del
B anc d’E spanya. D’altra banda,
s’estableix el règim sancionador a
què resten subjectes els proveïdors
que incompleixin la normativa sobre taxes d’intercanvi, que podrà
ser considerat com a infracció molt
greu de la Llei 10/2014, de 26 de
juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.
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ACTUALITAT
TRIBUNA OBERTA

Procediments de control mèdic
de la incapacitat temporal
L’1 DE SETEMBRE VA ENTRAR EN VIGOR EL REIAL DECRET 625/2014 RELATIU ALS
PROCEDIMENTS DE CONTROL MÈDIC DE LA INCAPACITAT TEMPORAL DURANT ELS
PRIMERS 365 DIES LES NOVETATS DEL QUAL SÓN PRESENTADES TOT SEGUIT.

E

Francisco González Álvarez
Professor associat de l’Àrea de Dret del
Treball de la Universitat Pompeu Fabra

l Reial decret
625/2014, de 18 de
juliol, vigent des del
01.09.2014, té per finalitat per feccionar
els procediments de
control mèdic de la incapacitat temporal durant els primers 365 dies de
durada derogant expressament el
Reial decret 575/1997, de 18 d’ abril
que havia quedat desfasat en no haver-se adaptat a les reformes legals
posteriors a la seva aprovació.
Encara que s’estudiava la possibilitat
que aquesta norma ampliés les competències de les mútues d’accidents
permetent als seus serveis mèdics
expedir l’alta mèdica en els processos d’incapacitat temporal per malaltia comuna gestionats per elles, la
veritat és que aquesta competència
segueix estant atribuïda als facultatius del Servei Públic de Salut i als
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inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
o, si s’escau, l’Institut Social de la
Marina. El RD 625/2014 es limita a
concedir a les mútues la possibilitat
de formular, abans que transcorrin
els primers 365 dies des de l’inici de
la incapacitat temporal per contingències comunes, propostes d’alta
mèdica davant la inspecció mèdica
del servei públic de salut que, de no
ser resoltes dins el termini establert,
permeten a la mútua demanar l’alta
a l’INSS.
Al marge de les propostes d’alta, el
Reial decret conté importants modificacions (moltes aplicables tant
a les contingències comunes com
a les professionals) entre les quals
cal destacar la nova regulació dels
comunicats de confirmació en què
la seva periodicitat en l’emissió depèn ara de la durada inicial del pro-

cés prevista pel facultatiu que emet
la baixa al qual se li facilitarà, amb
caràcter orientatiu, taules de durada
òptima dels processos d’incapacitat temporal que tenen en compte
el diagnòstic, l’ocupació i l’edat del
treballador. També és rellevant la
regulació dels efectes de la incompareixença dels treballadors als reconeixements mèdics acordats per
les entitats gestores o les mútues
i el procediment per determinar la
contingència en els processos d’incapacitat temporal.
Centrant aquest comentari en les
propostes d’alta mèdica, l’article 6
del RD 625/2014 atribueix aquesta
facultat a les mútues quan considerin que els treballadors en situació
d’incapacitat temporal per contingències comunes assegurats per
elles puguin reincorporar-se a la seva
activitat laboral.
És important assenyalar que el termini concedit al servei públic de
salut per tramitar el procediment
és molt reduït, ha de resoldre i notificar a la mútua la seva decisió dins
dels 5 dies hàbils següents a la
data de recepció de la proposta
d’alta (s’amplia a 11 dies durant els 6
mesos següents a l’entrada en vigor
del Reial decret).
El reduït termini exigirà a l’administració sanitària l’adopció de mesures que permetin exercir eficaçment
aquesta competència ja que la inspecció mèdica ha de traslladar la
proposta d’alta al facultatiu que controla el procés d’incapacitat temporal i, després de rebre la seva resposta, dictar resolució i comunicar-la
a la mútua.
Les propostes d’alta han de ser motivades i es presenten davant la inspecció mèdica del servei públic de
salut amb comunicació simultània
al treballador. Es poden resoldre en
alguna de les tres formes següents:
1. Alta mèdica expedida
pel servei públic de salut
Pot expedir-la el facultatiu que controla el procés per considerar adequada la proposta d’alta de la mútua.

A Catalunya, el criteri
de l’ICAM serà decisiu
tant en les propostes
d’alta formulades per
les mútues com, si és el
cas, en les sol·licituds
d’alta que eventualment
poguessin presentar-se
davant l’INSS

També pot acordar-la la inspecció
mèdica si el facultatiu no contesta
en el termini fixat per la pròpia inspecció o considera erroni el criteri
d’aquell de perllongar la baixa.
L’extinció de la incapacitat temporal
no té efectes retroactius i es produeix des del dia següent a la data de
l’alta acordada pel facultatiu o per la
inspecció mèdica que ha de comunicar a la mútua les actuacions realitzades en els 5 dies hàbils següents a
la presentació de la proposta d’alta.
2. Confirmació expressa
de la baixa mèdica
Té lloc quan la inspecció mèdica
confirma la baixa i notifica la seva
resolució a la mútua dins dels 5 dies
hàbils següents a la data de presentació de la proposta d’alta.
Si és el facultatiu que controla el procés qui confirma la baixa se li exigeix
motivar la seva decisió mitjançant un
informe on consti el diagnòstic, tractament, causes de la discrepància
amb la proposta d’alta de la mútua i
atencions i controls mèdics necessaris. Aquest informe s’ha de traslladar
a la mútua al notificar-li la resolució.
Encara que res es digui al respecte
en la norma, cal presumir que la resolució expressa del servei públic
de salut confirmant la baixa pot ser

impugnada per la mútua davant la
Jurisdicció Social.
3. Confirmació tàcita de la baixa i
possibilitat de sol·licitar l’alta mèdica
davant l’INSS per la mútua.
Quan el servei públic de salut no
es pronuncia expressament sobre
la proposta d’alta dins el termini de 5 dies hàbils, el treballador
continua en situació d’incapacitat
temporal i és en aquests c asos
quan la mútua disposa d’una nova
instància a la de sotmetre el seu
criteri contrari a la prolongació de
la baixa. La mútua pot demanar la
intervenció de l’INSS d’acord amb
la DA 52a de la LGSS que atribueix als seus inspectors metges la
facultat d’expedir l’alta mèdica, a
tots els efectes, durant els primers
365 dies de durada de la incapacitat temporal per contingències
comunes.
L’INSS ha de resoldre aquesta sollicitud dins dels 4 dies hàbils següents (s’amplia a 8 dies durant els
primers 6 mesos de vigència del
RD 625/2014) i també cal admetre aquí la legitimació de la mútua
per impugnar jurisdiccionalment la
resolució contrària a l’alta mèdica
sol·licitada.
Cal tenir present que a Catalunya,
al no haver-se constituït els equips
de valoració d’incapacitats (EVIS),
les sol·licituds d’alta mèdica cursades per les mútues davant l’INSS
tindran una aplicació molt limitada. En mancar l’INSS de personal
mèdic, correspon a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM)
prestar a l’entitat gestora l’assessorament mèdic necessari per a
l’exercici de les seves competències i, alhora, és aquest organisme
qui realitza les funcions pròpies de
la inspecció mèdica del servei públic de salut en aquesta matèria.
Aquesta circumstància implica que,
a Catalunya, el criteri de l’ICAM
serà decisiu tant en les propostes
d’alta formulades per les mútues
com, si és el cas, en les sol·licituds
d’alta que eventualment poguessin
presentar-se davant l’INSS.
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OPINIÓ
TRIBUNA OBERTA

El tràfic d’infants: un nou atemptat als
drets humans en el nostre món global
EL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA FA UNA VALORACIÓ I
OFEREIX PROPOSTES DE SOLUCIÓ DAVANT L’ALLAU DE MENORS QUE INTENTEN ENTRAR ALS
ESTATS UNITS D’AMÈRICA O A EUROPA PER FER D’ÀNCORA DELS SEUS PARES I FAMILIARS

E

Eduard Sagarra i Trias
Col·legiat núm. 8.558
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l mes de juny
d’enguany, quan començava a escriure
a qu e s te s co nside racions, ho volia
circumscriure a la
dramàtica situació que es planteja als Estats Units d’Amèrica (no
pas a l’Africà sud-sahariana ni al
Pròxim Orient, ni a l‘Afganistan!)
respecte del tràfic humà, per raó
de l’arribada massiva d’infants i
joves centreamericans a la frontera sud del país. El president dels
EUA , Barack Obama, el 8 de juliol va demanar al Congrés 3.700
milions de dòlars addicionals per
fer front a aquesta crisi humanitària, no pas per aixecar tanques

ni murs, ni per armar encara més
els vigilants que pretenen aturar
els immigrants que volen travessar il·legalment les seves fronteres, sinó per buscar solucions a la
repatriació dels infants després de
garantir-los un acolliment inicial
humanitari. Expulsió o repatriació
sí, però amb coherència dignitat
i a co rds inte r na cio nals efe ctius
amb els governs implicats.
És difícil de saber el nombre
d ’a q u e s t s i n f a n t s , m a j o r i t à r i a ment nens, centreamericans que
intenten entrar als EUA per quedar-s’hi i ser vir d’ancorat ge per
a ls s e u s p a re s i f a m ilia r s . M é s
de 60.000 hondurenys i segons

dades facilitades per la ex secret à ria d ’E s t at, Hilla r y Clinto n, al
juliol 2014, d e s d e l’o c tu b re d e
2 01 3 , m é s d e 47.0 0 0 p e r s o n e s
originàries d’altres països del centre d’Amèrica havien travessat les
frontera entre Mèxic i els Estats
Units.
Esgarrifa saber que les famí lies
d’aquesta canalla paguen sumes,
per a ells astronòmiques (fins a
10.0 0 0$), perquè els “ traficants
de p e rso n e s o els m o de r ns n eg r e r s” e l s p a s s i n a l a “ t e r r a
p r o m e s a”, s e n s e c a p g a r a n t i a
d ’a r r i b a r- h i , j a q u e s o v i n t s ó n
abandonats al deser t d’Arizona o
moren ofegats al riu Bravo intent a nt trave s s a r-lo. Tot s h em vis t
també imatges dels sostres dels
trens mexicans, a vessar de criatures amb cara d’il·lusió, (molts
amb la samarreta del Barça) cap a
una segura deportació per part de
la policia d’immigració i fronteres
nord-americana. Per als mafiosos,
el negoci està servit!
Però aquesta tragèdia humana de
nens i joves no s’ha circumscrit
als Estats Units sinó que, encara
amb major magnitud i risc per a
les seves vides, s’ha produït tot a la p rimave ra i e s tiu i e n c a ra
avui es viu amb un dramatism e
i una virulència ex trems a Síria,
Ira k , G a z a , C e n t re -à f r ic a o S udan i, àdhuc, a les fronteres de
l’est d’Europa arran del conflicte
bèl·lic a Ucraïna.
Els camps de refugiats del Líban,
Turquia, i Jordània apleguen milions de persones d’entre les quals
la gran majoria són criatures i dones sirians, iraquians i palestins.
Sembla llunyà l’atac d’armes químiques a Síria p er par t del seu
propi govern de Baixar Al –Assad
ara fa just un any. ¿Recordeu que
va estar a punt de desencadenar
l’entrada en guerra d’Estats Units
i d’Europa, contra el parer de Rússia i Xina, que ho van bloquejar al
Consell de Seguretat de l’ONU?
É s f à c il q u e n o h o re c o rd e m ...
potser ja no interessa a ningú saber si aquestes armes han estat

realment eliminades per l’acció de
la comissió internacional creada;
unes armes curiosament anomenades il·lícites! (n’hi ha d’armes
lí ci te s?). E n a q u e ll a t a c h i v a n
morir principalment nens i nenes
per raó de la seva poc a alç ada,
atès que els productes químics es
propaguen arran del terra.
Pe r a c a b a r d e d i b u i x a r a q u e s t
p a n o ra m a d e s o la d o r e n s a s s ab e nte m q u e a le s p as te re s q u e
han arribat a Itàlia o a les costes
espanyoles hi viatjaven criatures
i fins i tot nadons sols i que els
centres d’internament i altres establiments d’acollida són plens de
menors no acompanyats. Altres
no han tingut tanta sor t i com a
Lampedusa s’han ofegat (més de
1.880 persones en el que va d’any
segons ACNUR).

Europa s’ha de dotar
també d’instruments
legals interns i
internacionals per,
aplicant el respecte
als drets humans
que preconitza,
poder afrontar amb
pressupostos i mesures
adequades el drama
mediterrani

Em pregunto si Europa, que recolza els seus fonaments en els
valors de les persones, en els
drets humans, en la defensa de
l’Estat del benestar, en la cooperació i en la solidaritat, pot res-

t a r inse nsible dava nt d ’a q u e s t a
situació que afecta nens i joves,
els quals, d’altra banda, no hi tenen cap mena de responsabilitat
ni poden, per si sols, protegir el
seu difícil futur. La responsabilitat
no recau només en els dictadors
i els fanàtics, la culpa no només
la tenen les guerres i els governs
corruptes, sinó que cal pensar si
no hi ha una “culpa in vigilando “
dels estats del Primer Món.
Europa i els Estats Units no són els
responsables directes d’aquesta
situació ni poden ser aquells que
h o a r re glin tot. Pe rò sí q u e els
governs i les institucions públiqu es i privades han de p re n dre
consciència que les criatures i els
joves són el f u tur i qu e la seva
desesperació té més força que la
nostra capacitat de quietud, de remordiments o de complaença. Ens
afecta i hem de lluitar amb tots
els mitjans legals internacionals
per eradic ar el tràfic d’infants i
de refugiats, així com intentar assentar les bases d’una cooperació
europea única per dur a terme una
política d’immigració de la Unió.
No és un simple desig polític o humanitari d’una societat del primer
món, sinó una necessitat imperiosa de posicionar-nos i de protegir
els drets de les persones arreu, en
especial els de les criatures víctimes dels conflictes i de la misèria.
Els Estats Units i els països americ ans han de lluit ar dem o cràtic a m e nt p e r evit a r a q u e s t tràf ic
inhumà, i tan rendible, de la imm i g r a c i ó i r re g u l a r i d e l c re u a ment il·legal de fronteres als
q uals e s ve u e n a b o c at s milio ns
de persones que busquen un futur, cobrir les seves necessitats
vit als bàsiqu es i viure en llib ertat. Europa s’ha de dotar també
d’instruments legals interns i internacionals per, aplicant el respecte als Drets Humans que preconitza, poder afrontar amb pressupostos i mesures adequades el
drama mediterrani i dels països
del Pròxim Orient, tan pròxim de
casa nostra i que és només a un
pas de la nostre societat global
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GERMÀ GORDÓ
MÓN JURÍDIC HA ENTREVISTAT AL CONSELLER DE JUSTÍCIA, GERMÀ GORDÓ, QUE AVIAT COMPLIRÀ DOS
ANYS DE MANDAT AL FRONT D’AQUESTA CARTERA, PER A QUÈ VALORI LES REFORMES LEGISLATIVES QUE EN
L’ÀMBIT DE JUSTÍCIA ESTÀ PLANTEJANT EL MINISTERI DE JUSTÍCIA, AIXÍ COM D’ALTRES TEMES D’ACTUALITAT
ENTREVISTA PER CLARA LLENSA I ROSER RIPOLL | FOTOGRAFIES PER ALBERT MUÑOZ

“El Govern estatal està fent un ús i abús
de la seva majoria absoluta legislant a cop
de decret-llei i envaint competències”
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Fa 1 any i 8 mesos que és conseller de Justícia. Quina
valoració fa d’aquest període al front de la Conselleria?
Positiva tot i que queden moltes coses a fer, tenint en compte que no hem arribat encara a la meitat de la legislatura.

aquesta mesura tirarà endavant?
Sí. Els indults s’haurien de motivar.

Aquesta mesura pot afectar al cas Pallerols?
Les normes són genèriques i abasten la totalitat de casos.

Quines decisions han estat les més difícils?
Malgrat hagi estat una decisió de tot el Govern, la rebaixa de
les retribucions del personal de l’Administració i del Departament de Justícia, per una banda, i la congelació dels mòduls de pagament que ha afectat als advocats i procuradors,
de l’altra. M’hauria agradat haver-los pogut augmentar, però
el context econòmic no ens ha permès fer-ho.

Creu en l’amnistia fiscal? És contrari a què es faci?
És una eina que és té i que utilitzen molts països. A mi personalment em costa entendre-la. Les coses s’han de saber
perquè es fan, s’han de poder consensuar, i sobretot s’han
de poder explicar. Quan una cosa no es pot explicar segurament no s’ha de fer.

El govern de l’Estat està usant el recurs del Decret
llei per legislar. Com valora l’ús d’aquesta eina?
El Govern estatal està fent un ús i abús de la seva majoria
absoluta. Crec que té lògica fer ús de la majoria absoluta,
però, no un abús, que es tradueix en intentar implementar
totes les seves polítiques envaint les competències de les
comunitats autònomes que les tenim transferides i sense
diàleg amb les parts.

Què fa la Generalitat per defensar-se davant aquesta
centralització?

De cap de les maneres acceptarem
una homogeneïtzació dels mòduls
perquè a Catalunya aquesta mesura
suposaria una rebaixa d’un 30% de
mitjana

Cada vegada que detectem una normativa que envaeix competències de la Generalitat la portem al Tribunal Constitucional i en fem la denúncia política oportuna.

Què passarà el 9 de novembre?
S’ha aprovat una Llei de consultes amb una majoria amplíssima del Parlament de Catalunya, i d’acord amb aquesta
legalitat el president Mas convocarà la consulta per al 9 de
novembre.

Què farà el govern en cas que
el TC derogui la Llei de consultes?
Com a govern hem de fer la nostra tasca per tal de convocar la consulta. A partir d’aquí ja veurem què fa el Govern i
què acaba dient el TC.

Cas Pujol. Ha comparegut al Parlament per
donar una explicació tal com va acordar el Parlament.
Com afecta aquest cas al govern i a CiU?
El cas ens afecta. L’expresident Pujol va fer una declaració.
Arran d’aquesta el president Mas en va fer una altra, amb la
qual jo m’identifico al cent per cent. No vull afegir res més.

Què en pensa del fet que Jordi Pujol vulgui denunciar
a dos bancs andorrans per suposada vulneració del secret bancari?
Tots els ciutadans són lliures de fer servir els instruments
legals al seu abast. Però com a conseller de justícia no puc
fer cap altra valoració al respecte, ni del president Pujol ni
de cap altre ciutadà.

El Govern espanyol estudia un paquet de mesures
de regeneració democràtica que entre d’altres
coses estableix que el ministre haurà de comparèixer al Congrés per motivar l’indult. Creu que

S’estan a punt d’acabar els treballs referents el Codi
Civil de Catalunya, què significa i com valora la codificació? Ho valorem de forma molt positiva perquè per primera vegada en la història del nostre país tindrem un codi
civil complert. Això fa justícia a la tradició jurídica catalana.

Gràcies a un acord del Departament de Justícia i
l’advocacia catalana, els ciutadans i les pimes estan
exemptes del pagament de la taxa catalana. Però la
resta d’empreses a Catalunya hauran de pagar una
doble imposició per poder defensar els seus drets als
tribunals. Creu que així la justícia és realment igual per
a tots?
La Generalitat ha guanyat davant de l’Estat una batalla jurídica, ja que vam dir i defensar que la taxa judicial catalana
era legal i així ho va avalar el TC. Creiem que s’han fet unes
taxes correctes, que en cap cas posaven en perill la tutela
judicial efectiva, però, també és cert que un cop el TC va validar aquestes taxes, com a conseller de justícia em vaig voler reunir amb els advocats i altres operadors jurídics. Hem
intentat vetllar pel col·lectiu que hem cregut més vulnerable.
Una altra cosa és la taxa judicial espanyola, que no tan sols
trepitja competències catalanes sinó que a més a més està
obstaculitzant l’accés de les persones a la justícia. Esperem
que el TC ens escolti i la seva decisió sigui la derogació de
les mateixes.

El Ministeri de Justícia vol dur a terme una reforma de
la llei de justícia gratuïta que, entre altres coses, posa
en dubte la bona voluntat dels ciutadans ja que els pot
acusar d’abús en cas que hi hagin de recórrer més de 3
cops l’any. És acceptable aquesta tesi?
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OPINIÓ
PARLEM AMB...GERMÀ GORDÓ I AUBARELL
El departament de Justícia va fer un comunicat conjunt
amb els Col·legis d’Advocats i els procuradors catalans per
denunciar aquesta situació. Això mostra com novament
tots els operadors jurídics i el Departament estem treballant conjuntament per rebatre aquest situació fent-ho de
mutu acord i amb diàleg. Hem usat el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió per presentar al·legacions i esmenes al
projecte de llei. Espero que arran de les converses es pugui
reconduir aquesta situació.

Què farà la Generalitat en cas que s’homogeneïtzin a
la baixa aquestes retribucions? De cap de les maneres
acceptarem aquesta situació, perquè en el cas de Catalunya
aquesta mesura suposaria una rebaixa d’un 30% de mitjana
dels mòduls de pagament.

Quines altres millores cal fer en el sistema de justícia
gratuïta?
Crec que el sistema de justícia gratuïta està ben dissenyat,
però s’han de reduir els tràmits per aconseguir el benefici
de la justícia gratuïta. S’ha d’intentar estendre a més gent
el benefici de la justícia gratuïta, estudiant qui ho pot necessitar en un moment determinat a causa d’una situació
específica, com ja es va fer amb les persones afectades per
les preferents. El Departament de Justícia ha d’estar atent
sempre a aquestes circumstàncies socials.

A la Llei de col·legis professionals catalana que s’està
elaborant es parla de fusions de col·legis professionals.
En quina direcció s’ha d’anar?
Estem fent de forma conjunta amb 149 col·legis professionals una nova llei que doni resposta a les noves necessitats i obligacions d’acord amb la nova normativa europea
que s’ha de complir. Dins aquest context, tot allò que sigui
fusió de col·legis penso que pot ser adient. Però des del
Departament no s’obligarà ni és forçarà als col·legis a cap
fusió. Defensem la independència d’aquestes corporacions.
Només s’acompanyarà a les parts en cas que aquestes
decideixen unir-se, com ha passat recentment entre els
col·legis d’economistes i de pèrits mercantils. En quant a
col·legiació, serà obligatòria per als advocats? Segur.

Està d’acord amb la Llei de serveis i col·legis estatal?
No, perquè vulnera competències de la Generalitat de
Catalunya i vol empitjorar el sistema de Col·legis professionals. Volem combatre-la juntament amb els Col·legis
professionals.

GERMÀ GORDÓ I AUBARELL,
Llicenciat en Dret per la Universitat
de Barcelona (UB). Diplomat en
Estudis Europeus per la Universitat
de Ciències Socials de Grenoble, en
Funció Gerencial en les Administracions
Públiques per ESADE, en Control de
Gestió per ESADE, en Funció Directiva
a les Organitzacions Públiques i
Privada de ESADE i en Lideratge d’Organitzacions per l’IESE.
Responsable de Relacions Institucionals de la Conselleria
d’Ensenyament del 1988 al 1993. Des del 1996 fins al 2000,
es va fer càrrec de la Secretaria General de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), fins que va ser
nomenat secretari general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat . Va ser secretari del Govern
de la Generalitat (a partir de desembre de 2010) fins al seu
nomenament com a conseller de Justícia (desembre 2012).

La dotació econòmica en justícia és molt baixa en comparació amb altres àrees. Perquè és destinen tan pocs
recursos a un pilar de la societat?
Crec necessari incrementar el pressupost de justícia quan el
context econòmic ens ho permeti. Hi ha, però, un mal molt
important a Catalunya que no depèn directament del departament de Justícia però que afecta directament al seu funcionament: una plantilla judicial baixa. Calen 70 jutges judicials
a Catalunya per igualar-nos a la mitjana de l’estat espanyol
i 200 si ens comparem als països més avançats d’Europa.
Si hi hagués més jutges també es necessitarien més fiscals,
més recursos tecnològics,etc. Ja ho he demanat.

Què en pensa de la dimissió del ministre Gallardón?
Això forma part d’una dinàmica governamental, que no és la
del meu govern. I el que he de fer és respectar la decisió del
ministre Gallardón i del president Rajoy.

Creu que el nombre d’aforats s’ha de reduir de 17.621 a
22 tal com proposa el Ministeri de Justícia?
S’ha de reduir el nombre, s’ha d’estudiar qui és aforat i qui
no i s’ha de poder justificar el perquè uns i no uns altres. No
es pot legislar a cop calent.

La classe política es troba actualment en descrèdit?
Com valora la proposta de reforma sobre demarcació i
planta que planteja el Ministeri de Justícia?
La justícia ha d’estar a prop del ciutadà. El que pretén el
Ministeri amb aquest projecte és just el contrari. Govern
català, operadors jurídics i municipis catalans hem de fer-hi
forat.

A poc a poc avança la implantació de l’oficina judicial.
Quins avantatges suposa aquest model?
Més eficàcia i eficiència, ja que es treballarà amb una estructura més moderna i àgil.
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El conjunt d’institucions es troba en descrèdit, no només els
politics. Davant aquesta realitat cal treballar-hi, a través de
la llei de transparència, i altres normes i accions.

Com veu vostè el futur de Catalunya?
Magnífic. Més ple i més lliure.

I el futur de la conselleria?
Seguint la línia d’un futur més ple i lliure per a Catalunya de
ben segur que des de la conselleria es podran fer moltes coses en benefici de la ciutadania.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
JUNTA EN DIRECTE

Informació pública
del Projecte
d’Estatuts col·legials

Reglament
del Centre de
Mediació de
l’ICAB

L

a Junta de Govern del Collegi d’Advocats de Barcelona, en sessió ordinària del 9
de setembre de 2014, va aprovar inicialment el Reglament
d e f un cio na m e nt d el C e ntre
de Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona; el qual
s’ha de sotmetre a informació
pública col·legial, d’acord amb
l’article 42.2 de la Llei 7/2006,
de 31 de maig, d’exercici de
professions titulades i dels collegis professionals.

L

a J u n t a d e G ove r n
del Col·legi d’Advoc at s de B a rcelo na,
en la seva sessió
o rd i n à r ia d e 1 5 d e
j u l i o l d e 2 0 14 , v a
acordar l’aprovació inicial del Proje c te d ’E s t atu t s c ol·le gials , així
com sotmetre el Projecte aprovat
a informació pública col·legial per
mitjà de la publicació a la pàgina
web i al tauler d’anuncis del Collegi, durant el p eríode comprès
entre el 4 de setembre i el 5 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, a
fi que els col·legiats puguin examinar-lo i formular les al·legacions,
els sug geriments o les esmenes
que considerin convenients.

El text es pot consultar a la pàgina
web del Col·legi (www.icab.cat), a
la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona (Carrer
Mallorca, 28 3, 2a planta, Pati de
Columnes; horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18 h i
divendres de 9 a 15 h).
Fins al 5 d’octubre de 2014 podeu
fer arribar les vostres al·legacions,
suggeriments o esmenes mitjançant la seva presentació davant
del Registre General del Col·legi
(Carrer Mallorca, 283, planta baixa; horari de dilluns a divendres
de 9 a 20h), per correu o per mitjà
de correu electrònic dirigit a l’adreça estatutsicab2014@icab.cat

Po deu consult ar el tex t a la
pàgina web de l’ICAB (apartat
notícies) i a la Secretaria del
Col·legi, carrer Mallorca, 283,
2a planta, Pati de Columnes.
Es poden presentar allegacions, suggeriments o esmenes al Registre general del
Col·legi (Carrer Mallorca, 283,
planta baixa; horari de dilluns
a divendres de 9 a 20 h), o bé
per mitjà de correu electrònic
dirigit a l’adreça reglamentcemicab@icab.cat

Es crearà un torn d’ofici específic en matèria hipotecària

A

mb l’objectiu de prestar el
millor servei a la ciutadania, i
arran de l’augment dels procediments en matèria hipotecària derivats de la crisi econòmica i també dels importants canvis legislatius soferts en aquesta matèria, el
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Col·legi d’Advocats de Barcelona
ha acordat crear un Torn d’Ofici
especialitzat en matèria de Dret
Hipotecari.
Els advocats de l’ICAB que es vulguin inscriure per poder atendre

aquests procediments hauran de
formar part de l’àrea general de
Dret Civil. També es demanarà als
lletrats haver cursat prèviament a
l’adscripció a aquest servei específic un curs de formació especialitzat en matèria hipotecària.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
COMISSIONS PUNT PER PUNT

Els nous reptes de l’advocacia
EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, A TRAVÉS DE LA COMISSIÓ DE PROSPECTIVES,
TORNA A ORGANITZAR A L’OCTUBRE ELS TALLERS DE GESTIÓ DE DESPATXOS ON
S’ABORDEN AQUESTES I ALTRES QÜESTIONS DE MÀXIMA ACTUALITAT. DE LA SEVA
RELLEVÀNCIA ENS EN PARLA EN JACINT VILARDAGA VIERA, VOCAL DE LA COMISSIÓ DE
PROSPECTIVES SOCIOPROFESSIONALS.
teixa manera que tocar en un grup
musical no ens dóna els coneixements necessaris per dirigir una
empresa discogràfica). Abans el
despatx es concebia al voltant del
professional perquè, en definitiva,
el despatx estava pensat per servir-lo a ell. Avui el despatx ha de
ser una unió de recursos i mitjans
dirigits a satisfer les expectatives
i els interessos del client des de
la legalitat vigent. El paradigma ha
canviat. El Sol ja no gira al voltant
de la Terra. Ara el client és el centre del nostre Univers.

V

ivim en un món ultra competitiu on la
massificació i l’est andarit zació ens
situen en una zona
d’incomoditat que
ens obliga a replantejar la nostra
pràctica professional. Fins fa uns
anys el volum de negoci del sector
jurídic ha permès al professional treballar en els assumptes sense haver
de pensar en res més. Però ocorre
que molts professionals han començat a intuir un canvi en l’entorn i a
modificar el seu exercici. Avui dia
podem veure pàgines web oferint
serveis jurídics low cost, franquícies de despatxos o despatxos que no
són de titularitat de cap advocat, el
que era impensable fa uns anys. És
un fet que les coses estan canviant,
i que nosaltres, com a professionals,
hem d’afrontar el repte i assumir la
iniciativa si no volem quedar en el
passat.
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L’exercici de l’advocacia entesa com
a activitat professional ha de fonamentar-se, entenc, en dos eixos essencials: la deontologia i la gestió.
Un binomi imprescindible i necessari, en tant que són dues cares d’una
mateixa moneda. La deontologia (el
nostre compromís d’estudi, dedicació, honestedat i respecte envers el
client, el contrari i el dret) perquè és
el nostre valor afegit al mercat. La
gestió (la capacitat de dur a terme
aquell estudi i dedicació de manera eficient, efectiva i responsable)
perquè és una exigència ineludible
del mercat. A l’advocat sempre se
li ha exigit la solvència professional. Ara, a més, se li exigeix que el
seu despatx sigui solvent organitzativament. Enrere han quedat els
temps en què ser un bon advocat
era suficient.
Però ser advocat no ens habilita per
poder dirigir un despatx (de la ma-

Organitzar de manera adequada el
nostre despatx no només apor ta
beneficis al client, sinó també a
l’Advocat, ja que optimitza el nostre temps, ens fa més competitius,
ens dóna tranquil·litat i incrementa
les possibilitats de rendibilitzar el
nostre exercici professional.
La clau de volta de tota organització és que aquesta giri al voltant d’una activitat que agradi als
seus membres, que se’ls hi doni
bé i que els hi permeti guanyar-se
la vida amb ella. Cal tenir present,
per tant, qui som, què fem bé i
perquè ho volem fer. I cal, a més,
que el que fem bé tingui cabuda
al m erc at. Haurem d’identific ar
sota quins valors operem (preu o
servei, quantitat o qualitat, 7/24 o
proximitat, etc.) i definir el nostre
model de despatx o negoci (servei,
preu, ubicació i promoció). Model
que implicarà, alhora, una determinada estructura organitzativa i
financera. A aquesta última, tradicionalment, els advocats no li hem
donat la importància que realment
té. En c a nvi, a alg uns C ol·le gis

d’Advocats dels Estat Units s’imposa, com a requisit d’admissió,
tenir unes finances estructurades
i sanejades.

Jurisdicció i Sistemes de Resolució
Alternativa del Conflicte

Però el veritable canvi fruit dels
nous temps és l’aparició en escena del concepte de la “venda” associada al sector jurídic. Concepte
polèmic que cal encaixar bé amb
l’especificitat intrínseca de la professió i de la deontologia que la
configura i perfila. Què venem els
advocats? La tranquil·litat que la
nostra implicació, els nostres coneixements, els nostres recursos
i el nostre temps han de procurar a totes aquelles persones que
confien en nosaltres, i que posen
els seus legítims interessos a les
nostres mans. Aquesta venda porta associada la necessitat de comunicar el nostre valor afegit per
visibilitzar-nos i posicionar-nos en
el mercat, bé personalment amb
el client, bé a través de coneguts,
xarxes socials, webs i blogs. Però
el mercat és un diàleg, i per comunicar primer hem de saber qui
som, què oferim, perquè ho oferim
i com ho oferim. Si no, no sabrem
què dir, ni a qui dir-ho. La venda,
en definitiva, ha de ser honesta i
procurar la satisfacció del client
a través de la qualitat jurídica, la
claredat econòmica i la qualitat relacional amb el client a la que ens
hem compromès en les nostres
comunicacions de qualsevol tipus.

E

U na a d e q ua da o rga nit z a ció d el
de spat x qu e e ns p er m eti dur a
terme l’exercici deontològic de la
nostra professió de manera més
eficient i àgil és, avui en dia, una
exigència i un repte que com a
professionals en exercici no podem eludir. Conscient d’aquesta
realitat, el Col·legi d’Advocats de
Barcelona, a través de la Comissió
de Prospectives, torna a organitzar
aquest any els Tallers de Gestió de
Despatxos on s’aborden aquestes i
d’altres qüestions de màxima actualitat. Els Tallers està previst que
comencin el proper mes d’octubre, i la inscripció es pot fer directament a través de la pàgina
web de l’ICAB (www.icab.cat).

l 16 de juliol, va tenir lloc
al Pati de Columnes
del Col·legi la conferència sobre Jurisdicció i
Sistemes de Resolució
Alternativa del Conflicte, organitzada conjuntament per la
Comissió d’Advocats d’Empresa i la
Comissió d’Arbitratge. L’acte, moderat
pels presidents d’ambdues comissions
(Cristina Crespo i Juan Pablo Correa,
respectivament), va comptar amb la
participació activa de quatre ponents:
Roberto García Ceniceros, Magistrat
del Jutjat de Primera Instància núm.
30 de Barcelona; el company Antoni
Vidal Teixidó, advocat, mediador i vocal de la Comissió d’Advocats Mediadors de l’ICAB; la companya Maica
Crespo, responsable de l’assessoria
legal de COBEGA i el company César
Rivera, àrbitre i vocal de la Comissió
d’Arbitratge de l’ICAB.
Durant casi bé una hora i mitja de
col·loqui, que va comptar amb la participació molt activa de tots els assistents, els ponents convidats van tenir
la oportunitat d’exposar els seus diferents punts de vista sobre l’arbitratge
i els mitjans alternatius de resolució de
conflictes, alhora que les seves experiències pràctiques en els seus respectius àmbits professionals. Molt particularment, el magistrat Roberto García
Ceniceros va tenir la oportunitat de
destacar com l’arbitratge pot erigir-se
en un instrument molt útil per dirimir
conflictes, tot i subratllant també com

els mitjans alternatius de resolució de
conflictes no poden, però, constituir
per se una “alternativa” sistemàtica
a l’Administració de Justícia la qual,
ans al contrari, ha d’estar en mesura de superar per sí mateixa la greu
crisi que pateix en l’actualitat per tal
d’atorgar una tutela judicial efectiva
eficaç al justiciable. De forma idèntica,
la companya Maica Crespo, des de la
seva gran experiència com a advocada d’empresa en àrees de negoci molt
diverses, va incidir en el fet que l’arbitratge pot arribar a ser molt útil en
determinats conflictes (de caire internacional, molt especialment), però no
necessàriament en tots on, en canvi,
l’alternativa judicial segueix sent la via
més idònia per dirimir un litigi. Partint
d’aquesta idea i des d’un punt de vista
molt similar, es va pronunciar també el
company César Rivera qui, a més, va
subratllar la necessitat de distingir no
només els supòsits on l’arbitratge pot
constituir, per sí mateix, una veritable
alternativa a la via judicial, sinó quin tipus concret d’arbitratge es pot arribar
a necessitar en cada cas, en funció de
les seves característiques concretes i
de la tipologia de cada litigi.
Finalment, va cloure l’acte el company
Antoni Vidal Teixidó, qui va exposar
a tots els assistents els gran avantatges que suposa acudir a la mediació,
però els grans reptes també als quals
afronta aquesta institució atesa la poca tradició que, ara per ara, té encara
al nostre sistema jurídic.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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Aquesta secció conté una selecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al
catàleg de la Biblioteca. Per consultar-les, cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura
topogràfica (per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).

REVISTES
REVISTA EUROPEA DE HISTORIA
DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Editor: Eumed.net: Universidad de
Málaga
ISSN: 2174-0135
Periodicitat: semestral
1r fasc.: n. 1 (març 2011)
Disponible a la Biblioteca des del n. 1
Versió en línia d’accés lliure http://
www.eumed.net/rev/rehipip/

en el grado. Madrid: Tecnos, 2014.
[35.087(46)(035):331Con]
BLANCAFORT I PLANAS, MAURICI
Com puc ajudar: cròniques d’un
voluntari social. Barcelona: Pan de
Letras, 2014. [351.84(46)Bla]

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO (DIR.)
Practicum local: 2014. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2014.
[352(46)(036)Pra]

CAMPOS DAROCA, JOSÉ MARÍA
La reforma de la Ley de bases de
régimen local: Ley 27/2013, de 27 de
diciembre. Barcelona: Bosch, 2014.
[352(46)Cam]
FERNÁNDEZ GIL, CRISTINA
Arrendamientos urbanos: análisis
práctico de los cuatro regímenes
vigentes. Madrid: Tecnos, 2014.
[347.453.3(46)Fer]

CANO CAMPOS, TOMÁS
Las sanciones de tráfico. 2ª
ed. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2014.
[351.811(46):343.27Can]
VÁZQUEZ PITA, JOSÉ MARÍA
La actividad urbanizadora
como servicio de interés
económico general.
Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública, 2014.
[351.778(4-672UE)Vaz]

DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA [EN LÍNIA].
NUEVA ÉPOCA
Editor. Madrid: INAP, Instituto
Nacional de Administración Pública
ISSN: 1989-8983
Periodicitat: Anual
1r fasc.: n. 1 (enero-dic. 2014)
Accés lliure
http://revistasonline.inap.es/index.
php?journal=DA

MONOGRAFIES
DRET
ADMINISTRATIU
APORTI, NICOLA; GONZÁLEZ
VAQUÉ, LUIS (COORD.); BAÑARES
VILELLA, SILVIA…[ET AL.]
Introducción al derecho alimentario
en China: globalización e
internacionalización de la legislación
relativa a los productos alimenticios.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014. (985-119)
ARANA GARCÍA, ESTANISLAO
(DIRS.)…[ET AL.]; TORRES
LÓPEZ, M. ASUNCIÓN (COORD.);
BENSUSAN MARTIN, Mª DEL PILAR
(AUT.)
Conceptos para el estudio del
derecho administrativo laboral

ESCRIHUELA MORALES,
FRANCISCO JAVIER
Guía práctica de la contratación
del sector público. 3ª ed.. Las
Rozas (Madrid): La Ley: El
Consultor de los Ayuntamientos
y de los Juzgados, 2014.
[351.712(46)(036)Esc]
LATORRE BELTRÁN, JAVIER
(DIR.)
La responsabilidad patrimonial
de la Administración pública:
principios y casuística. Las
Rozas (Madrid): Sepín, 2014.
[35.076(46)Res]
MARAÑÓN GÓMEZ, RAQUEL;
VIGIL DE QUIÑONES OTERO,
DIEGO (COORDS.)
Opositar: reto y oportunidad.
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[35.082(46)(035)Opo]
NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO,
ELISA DE LA; TARÍN QUIRÓS,
CARLOTA (COORDS.)
Transparencia y buen gobierno:
comentarios a la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información
pública y buen gobierno. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[35.072.7(46)Tra]
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ZEDDA, MARIO
Vincolo idrogeologico e tutela
ambientale: verso una nuova
metodologia giuridica. Milani:
Cedam, 2014. (985-176)

DRET CIVIL
AGUILAR RUIZ, LEONOR;
ARJONA GUAJARDO-FAJARDO,
JOSÉ LUIS; CERDEIRA BRAVO
DE MANSILLA, GUILLERMO
(COORDS.)
Autonomía privada, familia
y herencia en el siglo XXI:
cuestiones actuales y
soluciones de futuro. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2014.
[347.6(46)Aut]
BERIAIN FLORES, IRANTZU
La adopción del hijo del
cónyuge o de la pareja.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[347.633(46)Ber]
eBook
Biblioteca Digital
COQUILLAT, ÁNGELA...[ET AL.]
Modelos de expedientes para
abogados. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2014.
[347(46)(083.2)Mod]
eBook Biblioteca Digital

Jornadas de derecho de familia.
Sevilla: Libertas, 2013. (306-180)
Ley de propiedad horizontal.
Madrid: Aplicaciones jurídicas,
2014. [347.238.3(46)Esp]
LÓPEZ-DÁVILA AGÜEROS, FÉLIX
La responsabilidad derivada
de la Ley de ordenación de la
edificación. Las Rozas (Madrid):
Sepín, 2014. [347.56(46):69Res]
NIETO ALONSO, ANTONIA
Sustitución fideicomisaria de
residuo, usufructo testamentario
de disposición y donación:
la atribución de facultades
dispositivas y la repercusión de
la situación de necesidad. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[347.675(46)Nie]

NÚÑEZ ZORRILLA, Mª. CARMEN
La asistencia: la medida de
protección de la persona
con discapacidad psíquica
alternativa al procedimiento
judicial de incapacitación.
Madrid: Dykinson, 2014.
[347.155(46.71:46):347.64Nuñ]

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

OCHOA MARCO, Raúl;
SEBASTIÁN CHENA, MARTA
SOLEDAD; GARCÍA RAMÍREZ,
JULIO
La herencia: análisis práctico
de los problemas sustantivos
y procesales del derecho de
sucesiones. 5ª ed. Madrid: Colex,
2014. [347.66(46)(083.2)Och]

DRET
CONSTITUCIONAL
COHEN, GLENN; FARNÓS
AMORÓS, ESTHER
Derecho y tecnologías
reproductivas. Madrid: Fundación
Coloquio Jurídico Europeo, 2014.
[351.77:340.614Coh]
DELGADO-IRABARREN GARCÍA
CAMPERO, MANUEL (COORD.);
AIZPURU SEGURA, ANA
(AUTS.)…[ET AL.]
Comentarios a la Ley Orgánica
del régimen electoral general y a
la Ley orgánica de referéndum.
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[342.8(46)Com]

DRET FISCAL
BERCHÉ MORENO, EDUARDO
(DIR./COORD.); CEPA DUEÑAS,
ANTONIO; TEJEDOR RUIZ,
CARLOS (AUTS.)
Sistema tributario local. 2ª ed.
Barcelona: J.M. Bosch, 2014.
[336.22(46)(035):352Ber]
CALVO VÉRGEZ, JUAN
El crédito tributario en el
concurso de acreedores.
Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2014.
[336.225.64(46):347.736Cal]
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ
M. (DIR.); CASTAÑO MARTÍN,
MARÍA JOSÉ…[ET AL.]
La tributación de las operaciones
financieras: marco tributario,
planificación fiscal y casos
prácticos. [Valencia]: CISS, 2013.
[336(46)Tri]
FERNÁNDEZ CABALLERO, ZULEY
Las garantías del crédito
tributario. Barcelona: J.M. Bosch,
2014. [336.225.64(46)Fer]
Guia de normativa bàsica de
tributació de l’advocat/da.
Barcelona: Servei d’Ocupació
i Orientació Professional del
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
2014. Accessible només per als
col·legiats de l’ICAB
Biblioteca Digital

GARCÍA MEXÍA, PABLO
Derechos y libertades, internet
y tics. Valencia: Tirant lo Blanch,
2014. [342.7(46):004.7Gar]
Guia de normativa bàsica de
protecció de dades de l’advocat/
da. Barcelona: Servei d’Ocupació i
Orientació Professional del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, 2014.
Accessible només per als col·legiats
de l’ICAB Biblioteca Digital
Llums enmig la barbàrie:
memòries sobre el salvament
de vides durant la guerra civil a
Catalunya. Barcelona: Memorial
Democràtic, 2013. (525-50)

MORÓN PÉREZ, CARMEN; ORTIZ
PÉREZ, ALEJANDRO (COL.)
El impuesto sobre la producción,
los servicios y la importación
de las ciudades autónomas:
análisis práctico y propuestas de
reforma. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2014.
[336.22(46):353Mor]

PI LLORENS, MONTSERRAT;
ZAPATER DUQUE, ESTHER
(COORDS.)
La dimensión exterior de las
agencias del espacio de libertad,
seguridad y justicia. Madrid:
Marcial Pons, 2014.
[341.232.1(4-672UE)Dim]

SERRANO GUTIÉRREZ, ÁNGEL
Planificación fiscal en el impuesto
sobre sociedades. Madrid: Francis
Lefebvre, 2014.
[336.226.12(46)Ser]

ROY, JOAQUÍN (COMP.)
Después de Santiago: integración
regional y relaciones Unión
Europea-América Latina. Miami:
Miami-Florida European Union
Center; Jean Monnet Chair, 2013.
[341.1/.8(4-672UE:8)Des]

DRET
INTERNACIONAL

DRET LABORAL

ARENAL, CELESTINO DEL
Etnocentrismo y teoría de las
relaciones internacionales: una
visión crítica. Madrid: Tecnos,
2014. [341.1/.8Are]

DESDENTADO BONETE, AURELIO;
DESDENTADO DAROCA, ELENA
Grupos de empresas y despidos
económicos. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2014.
[331.135(46)Des]

CALVO CARAVACA, ALFONSOLUIS; CARRASCOSA GONZÁLEZ,
JAVIER
Derecho internacional privado.
15ª ed. Granada: Comares, 2014. 2
vol. [341.9(46)Cal]

Elecciones sindicales: sentencias
y laudos arbitrales. 2ª ed.
Albacete: Bomarzo, 2014.
[331.88(46)Ele]

Consell de l’Advocacia Europea
(CCBE). Brussels: Council of Bars
and Law Societies of Europe,
2014-. Biblioteca Digital
PASTOR GOSÁLBEZ, Mª
INMACULADA; ROMÁN MARTÍN,
LAURA; GIMÉNEZ COSTA,
ANA (COORDS.); FIGUERUELO
BURRIEZA, ÁNGELA (AUTS.)…
[ET AL.]
Integración europea y
género. Madrid: Tecnos, 2014.
[341.176(4-672UE):339.92Int]

GALLO FERNÁNDEZ, MARIANO
Accidente de trabajo y
enfermedades coronarias:
jurisprudencia y prevención.
Madrid: Francis Lefebvre, 2014.
[331.823(46)Gal]
GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ,
ELÍAS (DIR.); DUEÑAS HERRERO,
LAURENTINO J. (COORD.);
CALDERÓN PASTOR, JAVIER
(AUTS.)…[ET AL.]
La siniestralidad laboral:
responsabilidades contractuales,
administrativas y penales.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2014. [331.82(46)Sin]

HUERTA HERNÁNDEZ, SAMUEL
DE; MURCIANO ÁLVAREZ, GEMA
El impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados: jurisprudencia y
resoluciones de la DGT. Las Rozas
(Madrid): Sepin, 2014.
[336.226.23(46)Imp]
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL
LLETRA IMPRESA
eBook
Recurs electrònic
Llibre electrònic
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Guia de normativa bàsica
laboral de l’advocat/da.
Barcelona: Servei d’Ocupació
i Orientació Professional del
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
2014. Accessible només per als
col·legiats de l’ICAB
Biblioteca Digital
LÓPEZ LÓPEZ, JULIA (DIR.);
CANALDA CRIADO, SERGIO
(AUTS.)…[ET AL.]
Los estatutos de los trabajadores:
papel de las normas y la
jurisprudencia en su formulación:
Estatuto de los trabajadores,
estatuto del trabajador
autónomo, estatuto del empleado
público y estatuto del estudiante.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2014.
[331(46)Est]
SALCEDO BELTRÁN, Mª CARMEN
Negociación colectiva, conflicto
laboral y Carta Social Europea.
Albacete: Bomarzo, 2014.
[331.15(4)Sal]
SANGUINETI RAYMOND,
WILFREDO (DIR.); ALMENDROS
GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL
(AUTS.)…[ET AL.]
La dimensión laboral de la
internacionalización de la
empresa española: una visión de
conjunto de los instrumentos de
gestion laboral transnacional de
las multinacionales
Españolas. Madrid: Cinca, 2014.
[331:347.728.6Dim]

SEBASTIÁN QUETGLAS, RAFAEL;
VEIGA COPO, ABEL B. (DIRS.);
ALONSO HERNÁNDEZ, ÁNGEL
(AUTS.)...[ET AL.]
Problemas actuales del
concurso de acreedores.
Cizur Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2014.
[347.736(46)”2011”Pro]

DOSSIERS TEMÀTICS

núm. 17
Juliol 2014

TORRE SUSTAETA,
MARÍA VICTORIA
La aplicación del derecho de
la competencia en Europa:
intereses en juego y vías de
tutela. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.776(4-672UE)Tor]

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

DRET PENAL

HERRERO ALVAREZ, SERGIO
El engaño típico y los deberes
de autoprotección en el delito
de estafa. Oviedo: Academia
Asturiana de Jurisprudencia,
2014. (806.C.45/23)
KRUIPER, THOMAS
Recursos naturales, guerras
y sanciones internacionales:
en torno a la eficacia de las
sanciones selectivas en el Congo,
Angola y Liberia. Valencia: Tirant
lo Blanch: Publicacions de la
Universitat de València, 2014.
[DPI-341.48(6)Kru]

ABEL SOUTO, MIGUEL; SÁNCHEZ
STEWART, NIELSON (COORDS.)
IV Congreso internacional
sobre prevención y represión
del blanqueo de dinero.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[343.537(063)Con]

Seguridad Social: 2014. Madrid:
Ediciones Francis Lefebvre, 2014.
(Sala de Lectura)
SEMPERE NAVARRO, ANTONIO
V. (DIR.)
La solución extrajudicial de los
conflictos laborales: los sistemas
autónomos de solución de
conflictos en España. León: Eolas,
2014. [331.15(46):304Gar]

MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Mª MERCEDES
Informática jurídica para
estudiantes de derecho:
introducción a los sistemas
de información y seguridad.
Madrid: Tecnos, 2014.
[347.74(46):004.7Mar]

DRET MERCANTIL

SANJUÁN Y MUÑOZ, ENRIQUE
(COORD.)
Entrepreneurship: las claves del
emprendedor: adaptado a la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, y
al RDL 4/2014, de 7 de marzo. Las
Rozas (Madrid): Sepin, 2014.
[347.72.022(46):331.72Ent]

ALONSO MAS, Mª JOSÉ (DIR.);
ALONSO MAS, Mª JOSÉ
(AUTS.)…[ET AL.]
El nuevo marco jurídico de la
unidad de mercado: comentario a
la Ley de garantía de la unidad de
mercado. Las Rozas (Madrid): La
Ley, 2014. [347.776(4-672UE)Nue]

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA
(DIR.); FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
ANTONIO (COORD.); GONZÁLEZ
CUSSAC, JOSÉ LUIS (AUTS.)...
[ET AL.]
Vistas penales: casos resueltos
y guías de actuación en sala.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[343.2(46)(036)Vis]

BERCOVITZ, ALBERTO…[ET AL.]
Unión Europea y propiedad
industrial: el ADPIC y los efectos
de la sentencia de 18 de julio de
2013 (asunto C-414/11) y de los
autos de 30 de enero de 2014.
Barcelona: Las Claves del
Derecho, 2014.
[347.77(4-672UE)Uni]
Clàusules abusives.
Barcelona: Biblioteca de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
2014. Accessible només
per als col·legiats de l’ICAB
Biblioteca Digital

CARMONA RUANO, MIGUEL;
GONZÁLEZ VEGA, IGNACIO
U.; MORENO CATENA, VÍCTOR
(DIRS.); ARNAIZ SERRANO,
AMAYA (COORD.)…[ET AL.]
Cooperación judicial penal en
Europa. Madrid: Consejo General
del Poder Judicial, 2013.
[341.649(4-672UE)Coo]
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REVENGA SÁNCHEZ, MIGUEL
(DIR.)
Terrorismo y derecho bajo la
estela del 11 de septiembre.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[DPI-341.48:343.341Ter]

BILBAO BERSET, JUAN F.
La vis atractiva de los juzgados
de violencia sobre la mujer.
Barcelona: Atelier, 2014.
[343.615(46)Bil]

DRET PROCESSAL
ABEL LLUCH, XAVIER (COORD./
AUT.); ANGUAS BALSERA,
JOAQUÍN (AUTS.)…[ET AL.]
Tratado pericial judicial. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[347.948(46)Tra]

DUART ALBIOL, JUAN JOSÉ
Inspecciones, registros e
intervenciones corporales en el
proceso penal. Barcelona: J. M.
Bosch, 2014. [343.132(46)Dua]
ESQUEMAS PROCESALES
civiles, penales y concursales:
adaptados a las últimas reformas
de los procesos civiles y de
la Ley concursal. 4ª ed. Las
Rozas (Madrid): La Ley, 2014.
[347.91(46)(083.13)Esq]
FERNÁNDEZ LEÓN, ÓSCAR
Mailings para un joven abogado:
consejos prácticos de un abogado
senior a un junior sobre la
profesión. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2014.

ABEL LLUCH, XAVIER
La valoración de la prueba en el
proceso civil. Las Rozas (Madrid):
La Ley, 2014. [347.94(46)Abe]
BELLIDO DIEGO-MADRAZO,
DANIEL
Los abogados y sus
corporaciones: historia del Real
e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza (s. XII-1838). Zaragoza:
Diputación de Zaragoza, 2014.
(985-177)
CASANOVA MARTÍ, ROSER
Las intervenciones telefónicas en
el proceso penal. Barcelona: J.M.
Bosch, 2014.
[343.132(46):342.738Cas]
CASTILLO ESPARCIA, ANTONIO
Abogados y redes sociales:
estudio de casos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
Biblioteca Digital

[347.965(46)Fer]
GIMENO BEVIÁ, JORDI
El proceso penal de las personas
jurídicas. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2014.
[343.222(46):347.19Gim]
MAZA MARTÍN, JOSÉ MANUEL
(COORD.); BERDUGO GÓMEZ DE
LA TORRE, JUAN RAMÓN; URBANO
CASTRILLO, EDUARDO DE
Casación penal práctica:
quebrantamientos de forma,
infracción de Ley o de preceptos
constitucionales y vulneración
de derechos fundamentales.
Barcelona: Bosch, 2013.
[343.157(46)Maz]
MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ
ANTONIO
Derecho aplicable y arbitraje
internacional. Cizur Menor
(Navarra): Thomson Reuters
Aranzadi, 2014. [DAr-341.63Mor]

Documents jurídics i judicials.
Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de
Justícia, 2013Biblioteca Digital

RECENSIÓ
GUIA BÀSICA DE PROTECCIÓ
DE DADES PER ALS COL·LEGIS
PROFESSIONALS.
Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Autoritat
Catalana de Protecció de
Dades, 2014. [342.738(46.71)
(036):35.075.1Gui]
Biblioteca Digital
Aquest llibre digital, que va ser presentat al nostre
Col·legi, ofereix una pauta que facilita el compliment
de les obligacions establer tes per la normativa en
el desenvolupament de les funcions dels Col·legis
Professionals. Hi trobem els conceptes bàsics, els
requisits i els principis fonamentals per garantir la
protecció de la informació de les persones interessades o afectades, amb els annexos necessaris per
a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició.

MUÑOZ SABATÉ, LLUÍS
Diccionario enciclopédico de
probática y derecho probatorio.
Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2014.
[347.94(038)Muñ]

Provare o sucumbere. Com diu l’autor de l’obra, res
més difícils en un procés que la prova dels fets. I és
que, en paraules de Santiago Sentís, són molts pocs
els plets que es decideixen únicament amb arguments jurídics. En aquesta nova obra del professor
Múñoz Sabaté hi trobareu les entrades dels conceptes relacionats amb la probàtica i el dret probatori.

PINTO PALACIOS, FERNANDO;
PUJOL CAPILLA, PURIFICACIÓN
Manual de actuaciones en sala:
técnicas prácticas del proceso
penal. Las Rozas (Madrid): La Ley,
2014. [343.1(46)(035)Pin]
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MON JURIDIC
SERVEIS

Passes Perdudes
16.000 likes per
al Palauet Casades
MÉS DE 300 ‘IGERS’, ÉS A DIR, PERSONES QUE HABITUALMENT DIFONEN LES SEVES
FOTOGRAFIES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ‘INSTAGRAM’ I QUE FORMEN PART DE LA
COMUNITAT D’INSTAGRAMERS A BARCELONA, CONEGUDA COM ‘IGERSBCN’ (#IGERSBCN),
VAN APROPAR-SE EL 8 DE SETEMBRE AL PALAUET CASADES AMB L’OBJECTIU DE CAPTAR
LES MILLORS FOTOGRAFIES D’AQUEST ESPAI EMBLEMÀTIC.
L’objectiu d’aquesta iniciativa promoguda pel Col·legi és obrir les
portes de la seva seu als ciutadans
i, especialment, donar a conèixer
el patrimoni artístic que amaga el
Palauet Casades, un magnífic edifici d’estil premodernista, així com
de les diferents sales i terrasses
que es poden llogar per a la celebració d’esdeveniments.
Per tal de sorprendre, i alhora afavorir la creativitat i donar més joc
a les imatges captades pels instagramers, es va fer una decoració
sorpresa al Pati de Columnes, que
va consistir en unes plomes que
queien sobre el mosaic de Sant
Raimon de Penyafort.
Així doncs, durant dues hores, de
19 a 21h, els ‘igersbcn’ van poder
passejar pel Pati de Columnes a
la recerca dels animals fantàstics
amagats tant en el paviment hidràulic com a les portes del Palauet Casades, ocultar-se darrere els
pilastres de marbre o estirant-se
fins i tot pel terra per donar un nou
enfoc.
Però a més, per primera vegada es
va mostrar al públic el despatx del
degà. També es va poder visitar
un espai emblemàtic del Col·legi
d’Advocats de Barcelona com és la
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@Comunicacioicab
Biblioteca. La Sala de Juntes i les
seves llums i cadires van sorprendre... mentre que la terrassa van
ser un lloc que es va aprofitar per
asseure’s a comentar la foto amb
els companys ‘igers’.
Dies més tard, les millors instantànies del Palauet Casades
fete s p e r ‘ige rsB cn’ h a n su m at
més de 16.0 0 0 likes i es poden
visualit zar a través de la plataforma ‘Instagram’, amb l’etiqueta
#palauetcasades
Gràcies a tots per participar-hi!

E

l Col·legi d’Advocats de Barcelona ha obert un perfil a
Instagram amb l’usuari @comunicacioicab. A través d’aquest
anirem publicant imatges dels espais singulars de què disposa per
a esdeveniments, així com dels
actes que es vagin duent a terme. Les imatges sobre la trobada
d’Instagramers es van publicar
amb el hashtag #palauetcasades.

ARANZADI INFOLEX NUBE
EL FUTURO HECHO PRESENTE

SÚBETE A
INFOLEX Y
AMPLÍA LAS
MIRAS DE TU
DESPACHO.
La gestión del mañana es hoy una realidad con Aranzadi Infolex Nube. Benefíciate ya de todas las
ventajas del software de gestión en la nube más completo y seguro del mercado para gestionar
de forma integral y optimizada todos los procesos de tu despacho. Accede a tu información donde
y cuando quieras.

INFORMACIÓN
100% SEGURA

TOTAL
MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE

COLABORACIÓN
CON TU EQUIPO
EN TIEMPO REAL

AHORRO
DE COSTES
GARANTIZADO

PIDE TU DEMOSTRACIÓN Y PRUEBA GRATIS ARANZADI INFOLEX NUBE EN EL 900 404 047

T. 900 404 047
infolexnube@thomsonreuters.com
www.aranzadi.es/software

Club Icab

La nova central de compres de l’ICAB.
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes.
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat

CÓDIGOS ARANZADI Y CIVITAS
TUS ALIADOS POR DERECHO

LOS NUEVOS CÓDIGOS
DE ARANZADI SERÁN
DE LO MÁS COMENTADO
NO SOLO PORQUE DISPONEN DE LOS COMENTARIOS Y ANOTACIONES DE
LOS AUTORES MÁS PRESTIGIOSOS, SINO PORQUE ADEMÁS TE OFRECEN:
Actualización
durante el periodo
de vigencia de la
edición

Rápidas búsquedas
por contenido o a
través de su exhaustivo
índice analítico

NUEVO FORMATO DÚO
PAPEL + EBOOK (ProView)
INCLUIDO EN EL PRECIO

Posibilidad de añadir
notas personales y
subrayados y exportarlos
a siguientes ediciones

DESCÚBRELOS EN TU LIBRERÍA HABITUAL
O EN NUESTRA TIENDA ONLINE:

www.tienda.aranzadi.es

Acceso desde
cualquier lugar
a través de tu
ordenador o tableta

MON JURIDIC
SERVEIS

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

Despatx a compartir
Aribau/Av. Diagonal, desp.
12m2, ext. balcón, 2 salas
de juntas, recepcionista,
conserje, todos los serv.
Incl. 450 euros/mes. Tel.
653920147/696685944.
Aribau, 171 /Paris, recepción,
cantina y sala de reuniones
compartida. Precio entre 160
y 390 euros. ADSL y gastos
incluidos, 1 mes de fianza. Tel.
932427857.
Av. Diagonal/Balmes para
compartir, preferentemente
experto en tributación/
mercantil. Precio a convenir
ya que se busca colaboración
y ampliación clientela. Tel.
609356165.
Av. Diagonal/Enrique
Granados, Despachos a
compartir, amplios con luz
exterior, amueblados y sin
amueblar, listos para entrar.
Conserje y limpieza. Desde
350 euros incluido adsl. Tel.
656941898.
Av. Diagonal/Entença/Avda.
Sarrià, Imagen impecable.
Gran sala de juntas luminosa.
Recepción, secretaria, wifi,
fax, conserje, posibles
colaboraciones.) 936111104
info@mladvocats.com
Av. Diagonal/Muntaner 110
euros/mes. Oficina virtual

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

sense límits. Excel·lent
imatge. Sales de visites
i de juntes, domiciliació,
gestió correspondència,
fax, fotocòpies i wifi . Tel.
932007805.
Av. Diagonal/Pg. St. Joan/M.
Verdaguer, 2 despatxos de
9 i 18 m2, Ext. amb balcó.
Recepcionista, multifunció,
neteja, alarma, a/a/c. 500 i
700 + IVA. Tel. 932154742.
Av. Diagonal y Via Augusta
(c/Granada del Penedés).
Despacho exterior grande y
con aire acondicionado junto
por 300 euros al mes. Tel.
675581462.
Av. Carles III/Av. Diagonal/
Trav. de les Corts, 195 euros/
mes; despacho individual,
muy bien comunicado,
próximo a la CJ, recién
reformado, climatizado,
parquet, conserje, etc. Tel.
649348129.
Av. Mistral, BCN, despatx,
11m2, interior, amb aire
condicionat, sense moblar,
ADSL, fotocopiadora,
impresora, fax, escáner, 170
+ IVA. 934513515.
Balmes 188, 4-1 Oficina
virtual de diseño,
domiciliación social y fiscal,
recepción notificaciones,
recepcionista, wifi, fax, Sala
de Juntas. 130 euros/mes Tel.
934157159.
Balmes/Laforja 100 m2
diáfanos. Ed. ofic. reformado,
conserje, 6º exterior, mucha
luz. Precio a convenir.
Alejandro: 670096999.
Balmes/Maria Cubi, imagen,
a/a, parquet, 2 despachos
(1 amueblado) posibilidad
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puesto pasante, todos los
servicios incluidos, sala de
juntas, Tel.661473695.
Balmes/Pl. Molina, despacho
virtual. Sala de juntas;
portería; correspondencia;
gestión de visitas;
notificaciones; mail. 60
euros/mes + IVA. Tel.
629047455.
Balmes/Vía Augusta, 9
m2 – 200 euros. Servicios
incluidos: fax - centralita sala juntas - tel. individual
llamadas a fijos nacional
- wifi. Posible colaboración
letrada. Tel. 639250329.
Bruc/Consell de Cent,
bonito despacho de 20 m2.
Amueblado, exterior, 600
euros, todos los servicios
incluidos, sala j. y secretaria.
Posible colaboración penal.
Eva. Tel. 934875053.
Calvet. Muy buena imagen.
Finca regia. Entre 25 y 18 m2.
Internet y gastos incluidos.
Sala de juntas compartida.
Precio entre 450 y 550 euros.
Tel. 608523048.
Casanova/Aragó. Finca con
conserje. Amueblado. ADSL.
Sala de espera. 200 euros/
mes. Tel. 639306378.
Casp/Bruc, amueblado,
compartir finca regia, sala
espera, portero, recepc.,
posible colaboración, tel.,
adsl, equip multif. impres.,
fotoc., fax, base dat. 235
euros+iva+gastos. Tel.
933175975, Loli
Casp/Sardenya, despachos
de 10 m2. Incluye: Uso de dos
salas de juntas, a/a, portería,
consumos (excepto teléfono),
alarma. Tel. 932327552.

Primamos buen ambiente de
despacho.
Ciutat de la justícia, despatx
300 euros/mes, exterior,
independent, amb o s.
mobles, c/a/a. Sala de juntes.
Wiffi, centraleta, Edifici
oficines a 100 m Jutjats,
Recepció, Conserge 24 h,
pàrking. Tel. 629338084.
Ciudad de la Justicia, Pl.
Cerdà, lado Barcelona, edificio
oficinas, conserje, a/a, parquet,
alarma, 5º piso, 980 euros.
Incluidos gastos, parking
opcional - Tel. 627461945.
Còrsega/Rbla. Catalunya.
Despacho 8m, interior, buen
estado, limpieza, luz, agua,
wifi, c/a incluidos. 200 euros/
mes + IVA. Con o sin muebles.
Tel. 934764857.
Despacho en Bufete
de Abogados en pleno
funcionamiento, céntrico y
bien comunicado. Posibilidad
de derivación de asuntos.
350 euros (o a convenir). Tel.
932683074.
Despatx virtual 100 euros
mensuals. ( notificacions)
servei de secretària matí
i tarda. Possibilitat rebre
consultes. Tel. 932651411.
Despatxos a compartir i llocs
de coworking a Barcelona,
Sabadell i Hospitalet:
Lexworking. ¿Vols llogar el teu
despatx? ¿Ets professional
cercant un espai de treball?
www.lexworking.com
Diputación/Bruc. Finca
regia, despacho amplio con
presencia, 2 salas de juntas,
sala de espera, office. 350
euros/mes gastos incluidos.
Tel. 687839605.

Felipe II/Meridiana,
amueblado con todos los
servicios. Dispone de sala de
juntas, adsl, fotocopiadora,
a/a/c, alarma y limpieza
incluida en el precio: 275
euros. Montse 933521367.
Gala Placidia/Trav. de Gràcia
S’ofereixen taules en zona
co-working (150 euros) i un
despatx amb llum natural
tot el dia (300 euros).
Despatx amb gent jove.
Més informació trucant al
688936006.
Gran Via CC/Balmes. 12m2 +
zonas a compartir: recepción,
sala juntas, aseo. Amueblado.
Alarma. 200euros/mes + 80
euros(Gastos luz y limpieza)
+ IVA; telefonía y adsl a parte.
Para 1 o 2 pers. 934146982.
Gran Vía/Girona, amplio,
exterior, luminoso y acogedor,
adsl y fax. 325 euros/mes. Si
quieres verlo o te interesa,
llama a Natalia 661586398.
Jonqueres/Urquinaona.
Edifici Fàbregas , 13 m2,
dona a ampli pati de llums.
Reformat, parquet, calefac.
Totes despeses incloses
excepte telf. 280 euros. Ana
626574841.
Muntaner/Av. Diagonal, a
compartir, 18 m2, finca regia,
exterior, luz natural, con
balcón, silencioso, despacho
reformado, precio a consultar.
Tel. 645412400.
Muntaner/Còrsega de 10 m2.
Amueblado, Servicios Fax,
Fotocopiadora, Base datos,
Sala reuniones. Solo por 100
euros/mes. 646341123.
Pau Claris, al costat ICAB.
Despatx virtual i domiciliació

de societats. Lloguer de
despatx i sala de juntes per
hores. Diferents opcions
i preus en funció ús i
necessitats. Tel. 654378040.
Pau Claris/Diputació, bufet
nou, despatx exterior i
lluminós. Serveis comuns
inclosos. Ben comunicat amb
CJ i proper a estacions de
Rodalies, intercanviadors de
Bus i Metro. Tel. 933185970.
Paris/Av. Tarradellas. Oferim
despatx individual i moblat
per a 2 persones. Espai comú
per a reunions, adsl, a/a , 200
euros/mes per persona, amb
subministraments i neteja
inclosos. Tel. 619692226.
Pg. de Gràcia, 16m2 amb llum
natural i serveis inclosos per
650 euros/mensuals. Tel.
932426252.
Pl. Lesseps. Despatx de
20 m2, moblat, exterior,
parquet, tel, fax. Porter a la
finca. Possible col·laboració.
400 euros/mes, inclòs
subministres,wifi i neteja. Tel:
600311801.
Pl. Dr. Letamendi. 6è
pis, 50m2, molta llum,
climatitzat, amb parquet
i ben comunicat, 320
euros/mes, inclou neteja
i llum, sense telèfon. Tel.
934516683/669325793.

euros/més IVA. T.686997615 /
info@bgm.cat

Excelente imagen y ubicación.
933437040.

Provença/Aribau, despacho
virtual con uso de sala de
juntas. Recepción de llamadas
y correspondencia. Wiffi. Finca
con conserje. Preferentemente
abogado/a laboralista. Tel.
615101438.

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

Provença/Rbla. Catalunya,
bufete abogados cede gran
despacho amueblado, mueble
diseño, aire, wi-fi, recepción,
limpieza, 500 euros, verlo
mañanas. Tel. 932315335.
Rbla. Catalunya, amueblado,
sala de juntas, tel, Internet,
recepcionista, limpieza.
Posible colab profesional.
Disponible 400euros/mes otro
550 euros/mes. Enviar info a:
info@counselac.com
Rbla. Catalunya/Còrcega,
Despacho a compartir,
amplia sala de juntas,
finca con conserje, recién
reformado.350 euros
gatos incluidos. Contacto
609315400.
Rbla. Cat/Pg Gràcia, 20 m2
(1-2 adv.) exterior, conserge,
8 advocats, a/a i calefacció,
recepcionista, sala juntes,
ADSL, fax, fotocòpies,
neteja. 850 euros+IVA/
mes.934581298.

Pl. Universidad, 2 espacios
libres, 150/200 euros, todo
incluido excepto secretaria.
Ambiente de trabajo
inmejorable. Tel. 647962612.

Rbla. Calalunya /Valencia.
Conserje, para 2/4 personas,
recogida de correspondencia;
gestión de visitas; a/a/c;
alarma limpieza. 800 euros/
mes + IVA. Tel. 683112894.

Pl. Urquinaona, 8, 12m2,
moblat amb tots els serveis
(conserge, adsl, neteja). Accés
a lluminosa sala de juntes
amb vistes espectaculars. 400

Roger de Llúria, despacho
exterior 18 m en bufete
modernista, luminoso.
Decoración vanguardista.
Sala de juntas alto standing.

Valencia/Rbla. Catalunya,
despacho de 20m2 con armario
para archivo 1x1m2. Recién
pintado, finca regia, sala de
juntas diseño, secretaria, fax,
fotocopiadora. 500 euros/mes.
Tel. 667666171.
Valencia/Rbla. Catalunya,
despacho virtual, 80 euros/
mes, domiciliación de
actividad, sala de juntas,
información diaria de llamadas
y fax, excelente imagen
wwwbufetevirtual.com Mònica
615832946
Via Laietana, alquiler amplia
sala de juntas, 10 euros/hora,
posibilidad alquiler despacho
virtual 50 o 30 euros/mes,
con o sin servicio de fax y
recepción de correo. Tel.
699029609, 663037110.

Despatx per llogar o
vendre
Se traspasa despacho de
abogados en Santa Coloma de
Gr, a pié de calle, amueblado,
con aire acondicionado y
bomba de calor, con cartera
de clientes. Tel. Esther
657489329.

Col·laboracions
Advocada amb més de 14
anys d’experiència en LOPD
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Anuncis
i Dret de Noves Tecnologies,
interessada en col·laborar
amb altres despatxos o
advocats que vulguin oferir
aquesta matèria als seus
clients. 625611428.
Advocada amb experiència,
s’ofereix per col·laboracions
en dret penal i civi.
Substitucions a judicis arreu
de Catalunya. Tel. 666391099.
Advocat especialitzat en
arrendaments i propietat
horitzontal s’ofereix per
a col·laborar o integrarse en despatx. www.
abogadoarrendamientos.com.
Tel 627317100.
Abogada con despacho,
especializada en procesal,
laboral, civil y familia, se
ofrece para colaboraciones
en las materias mencionadas.
629354790 / cal@
sumarrocalegal.com
Abogado laboralista se ofrece
para colaborar en todo tipo
de procedimientos de la
jurisdicción social y el derecho
de extranjería, http://www.
lopezabogado.com/
Abogado, perito calígrafo,
ofrece colaboración para
informes sobre falsedad
documental y firmas. Tel.
666170107 masalicia@icab.es

se ofrece para colaboraciones en
asesoramiento y gestión fiscal y
tributaria. Tel. 600084868. Juan
Carlos.

panorámicas. Muy buena
comunicación. Pendiente
Moderada. Precio 69.000
Diana 639392887.

Abogado, técnico superior
jurista-criminólogo y agente
de la propiedad inmobiliaria,
se ofrece para todo tipo de
colaboraciones. Tel. 637883704.

Alquilo casa adosada Cala
Montgó, L’Escala. 2 plantas,
cocina, comedor, 3 dorm, 1
baño, trastero, 2 terrazas y
garaje. 500 m playa. 1.800
euros/agosto. 1.400 euros/
set y 1.000 euros/Oct. Tb
semanas. Tel. 608758141.

Despacho especializado en
procesal, civil, mercantil y
familia, ofrece colaboraciones
en dichas materias. Didac,
Tel. 932155695/dcarrillo@dcabogados.com
Ofrezco colaboración, letrada
especializada en asuntos
laborales, extranjería, gestión de
personal y RRHH. Nociones en
administrativo y penal. Mónica
681253411.
Ofrezco colaboraciones en
Financiaciones Estructuradas
(Project Finance). 32 años
de experiencia en el sector
financiero y 3 años como
Abogado ejerciente generalista.
Tel. 647608469.
Ofrezco colaboraciones para
despacho con clientela italiana
y/o alemana. Experiencia en
trato personalizado y resolución
de todo tipo de trámites
documentarios. Tel. 610188581.

Diversos
Abogado especialista en derecho
fiscal, se ofrece colaboraciones
en esta materia. Tel. 676176463.
Abogado con amplia experiencia
en Civil, Mercantil e Hipotecario,
colaboraría con despacho con la
formula flexible que se acuerde.
Tel. 696496435.
Abogado fiscalista con dilatada
experiencia y despacho propio

Assessoria vol associar-se
amb despatxos o gestories per
comptabilitats i assessorament
jurídic. Interessa adquisició
cartera procedents de
l’àrea del Baix Llobregat.
mquintero@anteo.es
Vendo parcela de 978 m2 en
Cardedeu Urb. Sant Josep
junto Ermita Románica. Vistas
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Bufete Perera. Abogados. Precisa
pisos en Barcelona. Excelentes
clientes, seriedad y solvencia:
jueces, médicos, profesores
universidad. Tel. Rosa 606325105
o rosa@bufeteperera.es
Lloguer plaça de pàrking gran
ubicada a Trav. de les Corts/
Numancia, sota L’ Illa Diagonal,
per cotxe gran, bon preu, fàcil
accés. Podeu trucar a Cristina
667215216.
Es lloga pis 60m, 2hab, bany
salo i cuina oberta. Jardi privat
de 100m, plaça parking. 1050
euros/mes. Obra nova, barri molt
tranquil (Horta). Tel. 619517091.

Llogo apartament a L’Escala,
a 25 m, platja de Riells,.2 hab.
Dobles, terrassa vistes al mar,
equipat, Setmana Santa 500
euros. Setmanes: juny/set. 500
euros. jul/ag.600 euros. Venda
160.000 euros. Tel. 629271498.

DEMANDES
Despatx a compartir
Busco despatx de lloguer a
Barcelona centre, màxim 200
euros/mes. Tel. 610603804.
Cerquem company/a amb
cartera pròpia que vulgui
llogar despatx sencer amb
mercantilista i processalista,
per completar especialitats i
crear col·laboracions i projectes
comuns. Marta 696438626.
Abogado, mediador y adm.
concursal busca despacho para
colaborar en asuntos civiles y
mercantiles, con posibilidad de
incorporación, Tel. 635588256;
cescol@movistar.es

Col·laboracions
Vendo o alquilo, terreno en
Vallirana para jardineros y
agricultores. Tel. 699564646.
sanahuja@icab.es
Alquilo piso en Vilassar de
Mar, de 80m, 3 habitaciones,
comedor, cocina y baño.
Exterior. 2 balcones. En buen
estado. Precio 500 euros. Tel.
934120262.
Venccasa 85 m2, garatge 25 m2.
Terrassa 20 m2. Terreny 980m2
jardí i fruiters. Entre Breda i
Hostalric. Prop Montseny i 20
km platges Blanes i Malgrat.
145.000 euros. Negociable. Tel.
654697986.

Busco fiscalista o contable, 5
años exp. para colaboraciones.
Precio negociable. Alquilo
despacho indiv, uso
compartido, sala juntas y
office. Vía Augusta/Trav
Gràcia, BCN. Tel. 934677087.
Cerquem company/a
fiscalista/mercantilista amb
cartera pròpia per compartir
despatx a la Rbla. Cat. amb
civilista i laboralista, per
completar especialitats i crear
col·laboracions i projectes
comuns. Tel. 933022246.

PROTESTO!

Vull la millor assegurança de salut
L’assegurança de salut a mida dels advocats
I ara, contractant Alter Medic PLUS podràs triar una d’aquestes opcions:
opció A

opció B

Cobertura gratuïta durant 6 mesos:
- Intervencions Quirúrgiques
o bé
- Despeses mèdiques
Tot el que necessites quan més ho necessites

- altermútua experiències, tria l’experiència
que més t’agradi entre més de 340 !

Organizan:

The Future Is Now
Un espacio para la reflexión y el conocimiento de los retos y
oportunidades del management en el sector de la abogacía,,
proporcionando a los profesionales ideas y herramientas que les permitan
anticiparse a los nuevos cambios y tendencias globales y obtener
ventajas competitivas.

Patrocinador Principal:

Martes 21 de octubre
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (Madrid)

Patrocinadores

Jornada completa
Traducción simultánea
Inscripción: 250 € (IVA Incl.), aforo limitado

www.legalmanagementforum.es
#LegalForum
#LegalForum14

