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Uns Estatuts per a una nova etapa
RAFAEL ESPINO, SECRETARI DE L’ICAB

E

l nostre Col·legi, des
de la seva constitució com a Corporaci ó d e l’a d vo c a cia
de B arcelona fa ja
181 anys, s’ha caracteritzat per la seva especial vitalitat, amb un fort arrelament a la
societat civil, que ha estat possible
gràcies a l’esforç i a la implicació
de generacions de professionals de
l’advocacia.
Jean Monnet, un dels pares fundadors de l’Europa Unida, deia que
“Els homes passen però les institucions es mantenen; no es pot fer
res sense les persones, però res no
subsisteix sense les institucions”.
La vida institucional del Col·legi
s’ar ticula i ordena per mitjà dels
seus Estatuts, que regulen la seva o rga nit z a ció i f u n cio na m e nt
interns.
Com a norma bàsica, els Estatuts
han de respondre tant als valors
propis i permanents de la professió, garant del dret de defensa,
com a les seves necessitats concretes en cada moment, donant
respostes als reptes del col·lectiu
i de la societat.

Aquesta vocació és especialment
necessària en un context de vertig in o s e s t ra n s fo r m a ci o n s c o m
l’actual, en què s’anuncien reformes legislatives que incidiran de
manera decisiva en el nostre futur
com a professió i com a Col·legi.
En aquest marc general i desprès
de la sentència del Tribunal Suprem de 3 de novembre de 2014,
que ha comportat la nul·litat dels
E s t a t u t s a p ro v a t s e l g e n e r d e
2009, cal iniciar una nova etapa.
Aprofitant el treball fet de manera
previsora en els darrers mesos, la
Junta de Govern ha posat en marxa el procés per dotar l’ICAB d’uns
Estatuts actualitzats i adaptats a
les exigències derivades dels canvis ja produïts o en camí a nivell
normatiu i professional.
El P roje c te a p rov a t inicialm e n t
per la Junta de Govern fa seus els
avenços incorporats als Estatuts
de 2009 i dóna nous passos en la
modernització de la Corporació.
Així, d’una banda, es consolida un
major control pressupostari; la figura del defensor de la persona
col·legiada i de les persones associades; el reconeixement dels
que han dedicat més de 25 anys

a l’exercici de l’advocacia, de les
societats professionals, de les Delegacions Territorials, de les Seccions de la Comissió de Cultura i
del Grup d’Advocats Joves; la limitació de mandats a la Junta de Govern i a les Comissions i la previsió
del vot telemàtic.
D e l ’a l t r a , l a n o v a p r o p o s t a
d’Estatuts, més breu en extensió,
in c o r p o ra n ovet at s im p o r t a nt s ,
com una denominació del Col·legi
amb vocació inclusiva; les normes
de transparència i bon govern; la
renovació en bloc de la Junta de
Govern amb el tradicional sistema
de llistes ober tes; la potenciació
de les comunicacions per mitjans
electrònics o el foment de la participació amb el vot anticipat i en
nous espais col·legials, com seria
el de la Ciutat de la Justícia.
D’ara endavant, el Projecte s’ha
d’enriquir amb les vostres aport acions, am b esp erit de diàleg,
volunt at de concòrdia col·legial
i l’estima per la nostra Institució
professional i per a l’advocacia que
sempre han caracteritzat a l’ICAB.
Us animem a participar-hi.
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I ara contractant la teva
assegurança
de salut...
...un
smartphone
DE REGAL

Truca’ns !
902 51 27 77

ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Resum de les
novetats legislatives
Ordre ESS/2098/2014, de 6 de
novembre, per la qual es modifica l’Annex de l’Ordre de 27 de
desembre de 1994, per la qual
aprova el model de rebut individuals de salaris (BOE núm.
273, 11.11.2014).

Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les
entitats de capital risc, altres
entitats d’inversió col·lectiva
de tipus tancat i les societats
gestores d’entitats d’inversió
col·lectiva de tipus tancat, i
per la qual es modifica la Llei
35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió
col·lectiva (BOE núm. 275,
13.11.2014).

Llei Orgànica 7/2014, de 12 de
novembre, sobre intercanvi
d’informació d’antecedents
penals i consideració de resolucions judicials penals a la
Unió Europea (BOE núm. 275,
13.11.2014). Correcció d’errades
(BOE núm. 276, 14.11.2014).

Llei 13/2014, de 30 d’octubre,
d’accessibilitat (BOE núm. 281,
20.11.2014)

Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida
de les persones immigrades i
de les retornades a Catalunya
(DOGC núm. 6754, 20.11.2014).

Ordre HAP/2178/2014, de 18 de
novembre, per la qual s’aprova el model 410 de pagament
a compte de l’Impost sobre
els Dipòsits en les Entitats de
Crèdit i s’estableixen les condicions i el procediment per a
la seva presentació i es modifica l’Ordre EHA / 3127/2009,
de 10 de novembre, per la qual
s’aprova el model 190 per a la
declaració del resum anual de
retencions i ingressos a compte
de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d’activitats
econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i es modifiquen
altres normes tributàries (BOE
núm. 284, 24.11.2014).

Ordre HAP/2201/2014, de 21 de
novembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3021/2007, de
11 d’octubre, per la qual s’aprova el model 182 de declaració
informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes
i disposicions realitzades, així
com els dissenys físics i lògics
per a la substitució dels fulls interiors del model esmentat per
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suports directament llegibles
per ordinador i s’estableixen les
condicions i el procediment per
a la seva presentació telemàtica
a través d’internet, i es modifiquen els models de declaració
184, 187, 188, 193 normal i simplificat, 194, 196, 198, 215 i 345;
se simplifiquen les obligacions
d’informació previstes en relació
amb la comercialització transfronterera d’accions o participacions d’institucions d’inversió
col·lectiva espanyoles i es modifiquen altres normes tributàries
(BOE núm. 286, 26.11.2014).

Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu
de resolucions penals a la
Unió Europea (BOE núm. 282,
21.11.2014).

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, el text
refós de la Llei de l’impost sobre
la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2004, de 5 de març, i altres
normes tributàries (BOE núm.
288, 28.11.2014).

Truca’ns !

uns ulls preciosos!

una boca perfecta!

1a visita
informativa

gratuïta

36 mesos sense interessos*
Odontologia general i protèsica,
implantologia, ortodòncia,
odontopediatria, periodòncia,
cirurgia oral i maxil·lofacial.

ı

ı

ı

ı

ı

València, 211 08007 Barcelona www.belodonte.es belodonte@belodonte.es Tel. 93 452 45 45 Urgències odontològiques 24 h: 617 465 045
Horari: de 8 a 22 h, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 19h (excepte festius).

Clínica autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Codi E08753396 Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

*Finançament a 36 mesos sense interessos (subjecte a l’aprovació de l’entitat creditícia). Consulti condicions amb Clínica Belodonte.

ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ampliació de les reformes legislatives
PER LLUÍS VALLVERDÚ, COL·LEGIAT NÚM. 24.736

Reial decret 876/2014
pel qual s’aprova
el nou Reglament
General de Costes

A

questa ressenya té
com a finalitat explic ar de manera
breu els principals
aspectes rellevants
que conté de forma general com són la tramitació
dels procediments d’atermenament,
la concreció de la prohibició d’edificació a la costa, la protecció dels
espais naturals i els terminis de les
concessions.
Aquest nou Reial decret desenvolupa
la ja coneguda Llei 22/1988, de costes, i la Llei 2/2013, de protecció i ús
sostenible del litoral, que alhora va
modificar la citada Llei de costes, i té
com a finalitat i objectiu la de garantir la protecció ambiental del litoral,
la seguretat jurídica dels titulars de
drets a la costa i el desenvolupament
en condicions de sostenibilitat de les
activitats econòmiques a la zona objecte de regulació, d’acord amb els
principis ja establerts a la Llei.
Com a principals novetats destaquen
els canvis en la tramitació dels procediments d’atermenament, amb la
finalitat de què sigui obligatori el seu
registre per a una correcta coordinació entre Registre de la Propietat,
Cadastre i l’organisme de Costes.
Aquestes noves tramitacions aportaran, en principi i discutiblement,
la seguretat jurídica que en molts
casos havia mancat als administrats
per tal de saber si un determinat bé
formava o no forma part del domini
públic marítim - terrestre. Amb això
s’evitarà que, com a exemple clar,
en cas de compra d’un habitatge
a la costa, l’adquirent s’emporti la
desagradable sorpresa de què amb

posterioritat es vegi immers en un
conflicte sobre si el sòl on s’ubica dit
habitatge és d’ús públic o no.
Un altre aspecte important a destacar del reglament ho és la concreció
de la prohibició d’edificar a la costa.
La nova norma ara tracta de concretar la prohibició de noves edificacions i construccions a la costa així
com la prohibició de realització de
qualsevol mena d’obra que suposi
un augment de volum, alçada o superfície de les edificacions existents
i l’exigència d’eficiència energètica i
estalvi d’aigua en les obres que s’autoritzin als edificis a la costa.
Tanmateix, i en aquest sentit, el nou
Reglament exigeix un informe ambiental de la comunitat autònoma per
tal d’autoritzar la pròrroga de concessions d’activitats potencialment
contaminants d’acord amb allò que
ja va indicar al respecte la Llei.
El Reglament tracta d’establir la màxima protecció dels trams naturals
de les platges i fa una diferència
clara entre trams urbans i trams naturals de les platges, concretant el
règim d’ocupació i ús dels esmentats trams, restringint les ocupacions als trams naturals, mentre que
als urbans es garanteix una adequada prestació de serveis a les platges
sempre que dit ús sigui compatible
amb l’ús comú.
Garanteix l’ús públic de totes les
platges, de qualsevol mena, per
part de tots els ciutadans, concretant alhora els esdeveniments i espectacles a la platja (principalment
esportius i culturals) determinant
els requisits, límits i condicions dels
quals siguin possibles, garantint la
seva preservació, i entenent que els
mateixos només son possibles als
trams urbans.
Respecte a les concessions, tema
que sempre acaba resultant conflictiu, destaca el termini màxim d’ator-
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gament, dins el límit màxim de 75
anys que va determinar la Llei 2/2013,
regulant ara tres supòsits amb terminis màxims de 75, 50 i 30 anys.
Els criteris que determinaran la durada de les concessions es centren
en l’adequació al medi de les installacions, el grau d’interès que representi pel domini públic marítim terrestre o als seus usuaris, la seva
ubicació i el contingut d’un estudi
econòmic -financer o, en el seu defecte, la quantificació de la inversió
a realitzar.
Estableix la possibilitat de pròrroga
de dites concessions amb el requisit
de que s’acrediti la seva sostenibilitat
ambiental, permetent-se la transmissió dels drets de concessió sempre i
quan es compti amb l’oportuna autorització al respecte. Aquí, pel que
fa a les possibles transmissions inter
vivos, s’etableix com a condició necessària que es reconegui que per
part de l’adquirent es mantindran les
condicions de la concessió.
Com a disposicions destacables, cal
incidir en l’ordenació de la situació de
determinats negocis (bàsicament “xiringuitos”) i propietats privades, que
podran prorrogar les seves concessions, i la regulació relativa a la lluita
contra el canvi climàtic en especial en
les zones de risc greu, sobre les que
les administracions hi hauran d’actuar activament per tal de protegir el
domini públic marítim - terrestre.
Evidentment, aquesta vocació protectora de les administracions, també continguda en la Llei de 1988 amb
el resultat que coneixem, necessitarà
sens dubte de la màxima col·laboració
de les Administracions Locals i/o
Autonòmiques per tal de garantir el
correcte ús i conservació del litoral.
Sense aquest paper proactiu de qui
ha de controlar el litoral, difícilment el
principis tan evocadors de conservació no podran materialitzar-se.

Anu-PA5-12/14-CAT • Mutualitat de Previsió Social a Prima Flxa. Inscrita en el Registre d'Entitats Asseguradores, Sec. Previsió Social, amb el núm 2131-C.I.F.: V-28/024149. Docimicll social: Serrano, 9-29001 Madrid
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Plan de

Ahorro

Estalvia’t
els impostos

5.000 €

Aportació màxima anual

× 5 años
Estalviar és tan
fàcil com això

¡Una mà
d’avantatges!

Per estalviar impostos1

+ del 5 %

Rendibilitat mitjana
del Pla Universal2

= 3.567 €

Rendiments sense cap impost3

5 nits d´hotel

Demana’l abans del 31 de març de 2015*
i entraràs en el sorteig
* Data de contractació, des de l’1 de gener de 2015.

www.mutualidadabogacia.com
Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a buzon@mutualidadabogacia.com

1. Pots disposar dels estalvis a partir del primer any. Del primer al segon any, s’aplica un 2,5% de penalització; del segon al tercer any, un 1%, i
a partir del tercer any, no hi ha cap tipus de penalització. A partir del cinquè any, no s’ha de tributar pels rendiments.
2. Rendibilitat mitjana del Pla Universal des del 2005 fins al 31 de desembre de 2013: 5,55%. Les rendibilitats passades no pressuposen les
rendibilitats futures.
3. Aquest exemple és de caràcter informatiu. Els termes corresponents queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària
vigent. La simulació s’ha fet amb hipòtesis de rendibilitat del 5% a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibilitat financera esperada de les inversions. La rendibilitat a compte que es preveu per al primer trimestre del 2015 és del 4,25%, més un
complement de rendibilitat, si escau, a finals d’any.

ACTUALITAT
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

CIVIL

Comunitat de Propietaris: incompliment
del requisit de procedibilitat de l’article
553-46 del Codi civil
de Catalunya
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA, 24 DE FEBRER DE 2014

L’actora va presentar una demanda
contra una Comunitat de Propietaris
pels danys produïts a conseqüència
d’una filtració d’aigües procedent
d’una de les finques de la part demandada.
L’article 553-46 del Codi civil de Catalunya (CCCat) estableix una responsabilitat jerarquitzada davant
tercers: en primer lloc, responen
els fons i crèdits de la Comunitat de
Propietaris i els elements privatius
d’ús comú; en segon lloc, responen
els elements privatius dels comuners, sent aquests susceptibles de
ser travats per deutes amb la Comunitat, si es requereix de pagament de
l’immoble i se’ls demanda personalment (art. 553-46.3r CCCat). El Tribunal considera que un judici monitori no compleix els requisits sobre
la procedibilitat a seguir; cal requerir
prèviament a la part demandada.
Es fixa com doctrina jurisprudencial
que un creditor de la Comunitat de
Propietaris sotmesa al règim de propietat horitzontal no pot procedir directament contra un comuner sense tenir
reconegut el seu dret de crèdit contra
ella, i sense haver requerit prèviament
de pagament, sent la responsabilitat
del copropietari subsidiària respecte
de la comunitat i mancomunada en
relació a la pluralitat de cotitulars.

Incompliment de l’obligació d’elevar a escriptura
pública el contracte de
compravenda
TRIBUNAL SUPREM,
16 DE SETEMBRE DE 2014

Es fixa com a doctrina jurisprudencial de la Sala Primera que l’incompliment de l’obligació d’elevar
a escriptura pública el contracte
de compravenda celebrat, d’acord
amb el que disposa l’article 1.280
del Codi civil, no és causa directa
de resolució contractual a l’empara de l’article 1.124 del Codi civil.
De la interpretació del contracte
celebrat s’infereix que l’esmentada exigència formal no ve revestida del caràcter essencial per la
pròpia validesa del contracte, o
bé, per al curs de la seva pròpia
eficàcia contractual resultant, per
contra, la seva configuració genèrica d’acord amb el marc descrit
l’ar ticle 1 280.1 del Codi civil. En
segon lloc, el contracte va quedar
perfeccionat i executat en les seves principals obligacions ja que
resulta indiscutit que hi van concórrer totes les condicions necessàries per a la seva validesa, que
es va dur a efecte el lliurament de
la cosa (amb el lliurament de claus
i possessió de la plaça de garatge)
i es va realitzar el pagament del
preu pactat.
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LABORAL

Conflicte col·lectiu:
l’empresa ha de retribuir tots els variables
que es meriten en la
jornada ordinària del
treballador
AUDIÈNCIA NACIONAL,
17 DE SETEMBRE DE 2014

L’Au diè n cia Na cio nal, a l’efe c te
d’aprofundir la impor tància que
cobra determinar la retribució dels
variables durant les vacances, resol un conflicte col·lectiu mitjançant el qual s’analitza si l’empresa
ha de retribuir la mitjana de les
retribucions variables percebudes
pels treballadors durant el període
de vacances. Així, la Sala s’adapta
a la decisió del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, de 22 de maig
de 2014, mitjançant la qual s’estableix que han de retribuir els variables percebuts per comissions
de comercials durant el període
de vacances. Això és així atès que
qualsevol disposició que exclogui
les comissions de la retribució de
les vacances s’oposa a l’ar ticle 7
de la Directiva 20 03/8 8/CE, de
4 de novembre. No obstant això,
l’Audiència Nacional va molt més
lluny ja que resol que s’ha d’estendre necessàriament a qualsevol altra retribució variable que es
meriti en la jornada ordinària del
treballador. Això és tot tipus de
plusos que cobren per actuacions
concretes i no necessàriament recurrents com les hores nocturnes,
els dies festius, la jornada partida,
etc.

PENAL

Descobriment i
revelació de secrets
AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GRANADA,
5 DE JUNY DE 2013

Es tracta de la primera sentència que
aborda un cas de “sexting” al nostre
país. Una menor va enviar a un amic
de forma voluntària- via watsapp imatges en què apareixia nua. Posteriorment, l’amic receptor de la
imatge va enviar aquesta fotografia a altres mòbils, produint-se una
difusió a escala. En haver-se rebut
la fotografia (sense necessitat de
tenir accés a ella) l’Audiència Provincial de Granada considera que el
fet és atípic.
En efecte, el tipus bàsic del delicte
que comentem recull dues conductes diferents: una, l’apoderament
de papers, cartes o qualsevol altre
document personal i, una altra, la
intercepció de telecomunicacions
o utilització d’artificis tècnics. En
cap d’aquestes conductes són enquadrables els fets descrits.
D’altra banda, assenyala la sentència que, si el legislador considera vàlid el consentiment d’una
persona, a partir dels tretze anys,
per mantenir relacionals sexuals,
també s’ha de considerar vàlid el
consentiment per a remetre una fotografia on apareix nua.
La sentència fa al·lusió a l’escàndol
mediàtic del “cas Oblit Hormigos” i
la pretensió del legislador d’introduir
una conducta nova a l’article 197 del
Codi penal, recollida en el Projecte
de Codi penal en el qual es treballa
en l’actualitat i, per tant, no vigent.

MERCANTIL

Acció individual de nullitat d’una condició general de la contractació
i acció col·lectiva de
cessació
ACORDS DEL JUTGES
DEL MERCANTIL DE BARCELONA

Com informàvem al Món Jurídic
núm. 292, de novembre de 2014,
en matèria de condicions generals
de la contractació, els jutges del
Mercantil de Barcelona estan resolent de manera diferent les conseqüències jurídiques que té sobre l’exercici d’una acció individual
de nul·litat d’una condició general
de la contractació, l’exercici d’una
acció col·lectiva de cessació i reclamació de danys i perjudicis per
unes associacions de consumidors impugnant aquesta mateixa
clàusula contra la mateixa entitat
bancària: en uns casos es desestimen les excepcions de prejudicialitat o litispendència, en altres se
suspèn el procediment per prejudicialitat civil i en altres s’arxiva
el procediment per litispendència.
Això es deu a què les normes no
són clares en aquesta matèria,
atès que les diferents solucions
tenen una sòlida fonamentació,
però el cert és que s’estan causant greuges comparatius greus
entre els ciutadans que acudeixen
davant aquests jutjats.
Amb la finalitat d’unificar criteris
i a l’espera que el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea resolgui la qüestió prejudicial
plantejada pel jutjat del Mercantil
núm. 9, els jutges del mercantil
de Barcelona, el 21 de novembre,
van acordar per unanimitat adoptar els acords següents:
a) En els judicis en què s’hagi dictat alguna resolució sobre la prejudicialitat o la litispendència, el
tribunal haurà d’estar amb l’acor-

dat conforme al previst a l’article
207.3 LEC.
b) No s’admetran les excepcions
que es plantegen després de la
contestació a la demanda, conforme al previst en l’article 405.4
LEC, per tant, el jutge desestimarà per extemporània l’excepció
de litispendència o la prejudicialitat civil que es planteja després
d’aquest moment, quan els fets en
què es basi siguin anteriors.
c) Al·legada en forma la litispendència o la prejudicialitat en la
contestació a la demanda, el jutge
acordarà la suspensió del termini
per resoldre, fins que el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea resolgui la qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat del Mercantil
núm. 9 de Barcelona, assumpte
C-381/14, en la qual es planteja al
Tribunal, si és conforme a l’art. 7.1.
i 3 de la Directiva 93/13 la suspensió o l’arxiu d’un procediment
per prejudicialitat o litispendència
amb un altre procés en el qual
s’exerciti una acció col·lectiva.
d) L’article 721 LEC permet a tot
actor, sota la seva responsabilitat,
sol·licitar mesures cautelars, que
amb caràcter temporal, provisional, condicionat i susceptibles de
modificació i alçament, pugui consistir en ordres i prohibicions de
contingut similar als que es pretengui en el procés, sense prejutjar la sentència que en definitiva
es dicti, article 726.2 LEC.
Aquestes mesures podran ser
sol·licitades basant-se en el possible perjudici que s’ocasionés/
ocasiona a l’actor per la suspensió del procediment fins que resolgui el tribunal de Justícia en
aquella gestió, ar t. 730.4 LEC,
sempre que l’aplicació d’aquesta clàusula sigui econòmicament
significativa per a l’actor i sens
perjudici de la resolució que es
dicti valorant l’aparença de bon
dret”.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

El cas Castor: una col·lisió amb
la legalitat i també amb l’ètica
EL SÍNDIC DE GREUGES EXPOSA LES GREUS IRREGULARITATS DEL CAS CASTOR I LES
ACCIONS QUE S’ESTAN DUENT A TERME PER EXIMIR ELS USUARIS DEL PAGAMENT D’UNA
INDEMNITZACIÓ ATÈS QUE EN TOT EL PROCÉS HI HA HAGUT REITERADES DECISIONS
QUE VULNEREN EL DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ.
Aquesta quantitat, que repercutirà en
el rebut del gas dels consumidors durant els pròxims 30 anys, es podria
incrementar fins a 3.500 milions d’euros, corresponents a la indemnització,
el manteniment de la plataforma, el
seu possible desmantellament i els
interessos financers.
El fet que el cost econòmic de la rescissió del projecte, promogut per una
administració pública, però executat
en règim de concessió per una entitat
privada que pretenia lucrar-se legítimament amb la seva explotació, sigui
assumit, en exclusiva, per l’administració concedent i per tots els ciutadans
no es pot justificar amb una simple
remissió a les previsions normatives.

E

Rafael Ribó
Síndic de greuges

l Re i a l d e c re t l l e i
13/2014, de 3 d’octubre, mitjançant el qual
es tanca el procés de
renúncia de la concessió del magatzem
de gas Castor, és la culminació d’un
projecte que, ja des de l’inici, ha estat motiu de polèmica i de nombroses
queixes per presumptes irregularitats
i negligències de l’Administració.
El Govern de l’Estat espanyol, amb
l’aprovació del Reial decret llei, i el Congrés de Diputats, amb la seva validació
posterior, han legitimat una indemnització per a la companyia Escal UGS,
SL, (prevista en l’article 14 del Reial decret llei 855/2008, de 16 de maig) de
més de 1.350 milions d’euros.
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Com a defensor de les persones davant l’actuació de les administracions públiques i de les empreses que
presten serveis bàsics (encara que
siguin de titularitat privada) no he
dubtat a utilitzar tot l’engranatge legal i polític disponible per eximir els
usuaris d’aquest pagament. En tot el
procés seguit hi ha reiterades decisions que vulneren el dret a una bona
administració, sobre les quals hi ha
seriosos dubtes de la seva constitucionalitat, i, a més, el resultat final que
fixa la indemnització és èticament
inacceptable.
Com és sabut, no tinc competències
per impugnar el Reial decret llei davant del Tribunal Constitucional. Per
aquest motiu, he instat el Defensor del
Poble, el Parlament i el Govern català
a fer-ho. A la defensora del poble, a
més, li vaig demanar que instés la suspensió cautelar de l’article 4.2, que fa
referència als costos que repercutei-

Valoro positivament, encara que amb
cautela fins que no es materialitzi, que
el Govern català hagi encarregat als
serveis jurídics que preparin el recurs
contra el Reial decret llei i un informe
al Consell de Garanties Estatutàries
per instar la inconstitucionalitat de la
indemnització que s’ha assignat a la
concessionària. Pel que fa al Parlament de Catalunya, també cal valorar
positivament el debat que va tenir la
Comissió del Síndic de Greuges sobre
aquesta qüestió arran de la presentació de l’informe per part de la nostra
institució, i ara cal estar en espera de
saber si el Parlament també presenta
un recurs d’inconstitucionalitat.
Davant les diligències d’investigació
penal núm.367/2013 que se segueixen
a la Fiscalia de l’Audiència Provincial
de Castelló, amb relació a les quals
no hi ha constància de cap decisió, la
institució del Defensor del Poble havia
suspès les seves actuacions amb relació a les queixes formulades. Tanmateix, ara n’ha reprès l’estudi per valorar l’oportunitat de presentar el recurs
al Tribunal Constitucional.
En tot cas, cal recordar que l’actuació
iniciada pel Síndic de Greuges arran
de l’aprovació del Reial decret llei no
ha estat improvisada. Ha estat precedida d’una investigació prèvia duta a
terme durant l’últim any. Concretament, es va obrir l’octubre de 2013
per aclarir les causes dels moviments
sísmics ocorreguts a la zona del delta
de l’Ebre.
En l’informe final elaborat pel Síndic
de Greuges sobre el cas Castor es
veuen reflectides les aportacions de
les entitats socials, els col·legis professionals, els ajuntaments afectats
del delta de l’Ebre i la Plataforma en
Defensa de les Terres del Sénia. Tots
ells han participat en un grup de treball
i en diverses trobades amb l’objectiu
de recollir informació i analitzar des de
tots els angles possibles la realitat que
envolta des dels inicis el projecte Castor.

El Col·legi d’Advocats
de Barcelona, a través
de la col·laboració de
les seccions de Dret
constitucional, Dret
administratiu i de Dret
ambiental, va participar
en el grup de treball i
en les diverses trobades
celebrades amb
l’objectiu de recollir tota
la informació rellevant
del projecte Castor, amb
aportacions que es van
recollir en l’informe final

Consideracions finals
No és casual que el Govern hagi triat
una norma amb rang de llei per fixar la
compensació de la companyia concessionària. En primer lloc, aquesta decisió
comporta que la indemnització, a càrrec dels consumidors, tingui caràcter
immediat i, en segon lloc, atès que es
tracta d’una norma amb rang de llei,
només quedaria sense efecte si així ho
acordés el Tribunal Constitucional, en
judici de constitucionalitat de la norma,
o bé si la Comissió Europea –el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, en darrer terme– acordés la revisió del pagament perquè el considerés contrari a les
normes europees sobre ajuts d’estat.
És cert que, una vegada decidit que es
repercutiria la indemnització sobre el
sistema gasista, s’havia de formalitzar
en una norma amb rang de llei. Aquesta
decisió, però, no era l’única possible ni
tampoc la prevista en el títol de concessió, que condicionava la indemnització a l’absència de responsabilitat de la
concessionària i al fet que la planta fos
operativa. Ni un requisit ni l’altre s’han
verificat abans de fer efectiu el pagament a la concessionària.
Entre les esmentades irregularitats i
males pràctiques administratives detectades, tant en el Reial decret llei com
en les actuacions prèvies i posteriors,

és especialment flagrant la manca de
transparència i de resposta de l’Administració de l’Estat pel que fa a l’accés a la informació relacionada amb
aquest projecte.
També hi ha hagut irregularitats en la
tramitació del projecte des del punt de
vista de la legislació d’impacte ambiental de projectes, atesa la subdivisió
del Castor en projectes més petits.
L’objectiu era evitar que s’hagués de
sotmetre de nou a avaluació d’impacte ambiental la connexió del sistema
gasista amb l’emmagatzematge subterrani Castor, Tarragona-Castelló.
Aquesta irregularitat ha quedat confirmada per la Sentència de 15 d’abril
de 2013 de l’Audiència Nacional.
Pel que fa a la renúncia per part de la
concessionària, l’operativitat de les
instal·lacions Castor es va suspendre
per mitjà de la Resolució de la Direcció
General de Política Energètica i Mines de
26 de setembre de 2013, prorrogada per
la Resolució de 18 de juny de 2014. En
el moment d’aprovar el Reial decret llei,
l’extinció, l’explotació de les instal·lacions
i les operacions d’emmagatzematge de
gas estaven en situació de suspensió.
Per tant, tot i que l’article 14 del títol de
concessió fixa com a condició per compensar la inversió feta que les installacions continuïn operatives, quan es
va aprovar el Reial decret llei les operacions d’emmagatzematge de gas ja
estaven suspeses. Així ho va ratificar el
Tribunal Suprem.
També hem recomanat a la Comissió
Nacional dels Mercats i de la Competència que informi si la compensació que el
Reial decret llei atorga a Escal UGS, SL,
és contrària a les regles de la competència, de conformitat amb el que estableix la Llei estatal 15/2007, de 3 de
juliol, de defensa de la competència.
Finalment, pel que fa a les indemnitzacions adreçades a les persones afectades pels moviments sísmics, per danys
materials o morals, cal dir que hem recomanat que es facin efectives després
d’un peritatge dut a terme per experts
designats per la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb el Govern
de l’Estat.
E08031263

xen en els consumidors. Tot i que no
hi ha constància que la defensora hagi
interposat cap recurs, la suspensió ja
no tindria raó de ser, atès que la companyia ja ha cobrat la indemnització.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

La reforma de la Llei de propietat
intel·lectual: entre la necessitat,
l’oportunitat i la inviabilitat?
AQUESTA REFORMA DÓNA COMPLIMENT A LA TRANSPOSICIÓ DE DUES DIRECTIVES,
ESTABLEIX UN NOU LÍMIT A LES “CITES” PER FINS DE RECERCA I EDUCACIÓ I L’ÚS DE
“PETITS FRAGMENTS” PER PART DE LES UNIVERSITATS I CENTRES PÚBLICS DE RECERCA
A CANVI D’UNA REMUNERACIÓ. EXIGEIX UNA MAJOR TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS
DE GESTIÓ, RESTRINGEIX LA RESTRICCIÓ DE LA CÒPIA PRIVADA A LA SEVA MÍNIMA
EXPRESSIÓ I INTRODUEIX L’ANOMENADA “TAXA GOOGLE”.

E
Raquel Xalabarder
Catedràtica de Propietat Intel·lectual
Universitat Oberta de Catalunya

l 4 de novembre es
v a a p rov a r la L l e i
21/2014 per la qual
es modifica el tex t
refós d e la Llei de
Propietat Intel·lectual,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1996, de 12 de abril i la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d’Enjudiciamient civil.
És una reforma àmplia, que toca temes molt diferents: alguns necessaris,
uns altres simplement d’oportunitat i
d’altres, del tot prescindibles i qüestionables. Vegem-los.
Entre els temes necessaris de la reforma del Text refós de la Llei de propietat Intel·lectual s’ha de mencionar que
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es dóna compliment a dues Directives
de la UE que calia transposar i que
tot i suposar canvis importants, han
passat força desapercebuts: la Directiva 2011/77/EU, que amplia el termini
de protecció dels fonogrames de 50
a 70 anys d’ençà de la publicació, i la
Directiva 2012/28/EU que permetrà
als museus, biblioteques i arxius de
titularitat pública digitalitzar les obres
“òrfenes” en les seves col·leccions i
posar-les a disposició del públic a través de les respectives webs. La OAMI
ja té operativa la base de dades per
recollir els resultats de les “cerques
diligents” que facin aquestes institucions per localitzar als titulars d’aquestes obres abans de qualificar-les com

a “òrfenes” i poder gaudir del nou límit
legal a tota la UE.
En la secció d’oportunitats, la reforma
introdueix un nou límit que podria palliar el maltractament històric de la llei
espanyola envers les finalitats docents
i de recerca però que –com veurem- ja
neix insuficient. Tradicionalment, la llei
espanyola només ha permès –sense
autorització del titular- la “cita” per
fins de recerca i educació i, d’ençà del
2006, l’ús de “petits fragments” per
part del “professorat d’educació reglada.” Amb aquest nou límit, universitats i centres públics de recerca podran utilitzar parts de publicacions,
a canvi d’una remuneració equitativa
subjecta a gestió col·lectiva. Amb això
es posaria fi a l’enfrontament judicial
de CEDRO amb el sector universitari i
que ha condemnat a la UB i a la UAB
a pagar elevades indemnitzacions per
infracció1. És fonamental per al creixement cultural d’una comunitat que
la llei empari els usos docents i de
recerca enfront del dret exclusiu que
permet al titular autoritzar-los, però
també prohibir-los –directament o a
través de preus o condicions exorbitants. La proposta és, però, insuficient perquè només beneficia a l’educació superior (universitats) i queda
restringida a les publicacions –no
empara l’ús d’altre material protegit
(música, pel·lícules, obres d’art, fotografies…) també fonamentals per a
l’educació i la recerca. Si s’hagués
volgut fer bé, el govern podria haver
pres exemple dels límits més complets i amplis existents en altres països europeus.
Aprofita també la reforma per exigir
una major transparència a les entitats
de gestió i establir més control per
part del govern. Algunes mesures han
estat molt criticades -per les pròpies
entitats- especialment perquè en breu
caldrà tornar a modificar aquest règim
en transposar la Directiva 2014/26/UE
sobre gestió col·lectiva i música online; però val a dir que les mesures ara
adoptades s’hi addiuen plenament.

Pocs miracles -a la vista dels resultats
obtinguts fins ara- es poden esperar
de l’ampliació de competències de la
“Comissió Sinde” en la lluita contra la
infracció P2P i que li permetrà actuar
no només contra el propietari del web
infractor sinó també contra els anunciants i els proveïdors de serveis de
pagament. En canvi, potser serà més
efectiva serà la introducció de criteris de responsabilitat “secundària”
(copiats de la jurisprudència nordamericana) amb la intenció de condemnar als intermediaris d’internet
per les infraccions que facin els seus
usuaris o la revisió que també es fa
de la LEC per tal que els titulars de la
propietat intel·lectual puguin obtenir
–en alguns casos- dades personals
del suposat infractor per poder-lo així demandar en via civil –possibilitat
restringida fins ara a la via penal, on
el P2P no és considerat delicte.
Finalment, és comprensible -però potser deslleial i incorrecta- la
restricció de la còpia privada a la
seva mínima expressió (còpies fetes a partir de suports adquirits en
compravenda o emissions de TV)
justificant així –una vegada desmantellat el cànon aplicable als equips i
suports “idonis-” la dràstica reducció
de la seva compensació amb càrrec
als pressupostos generals de l’Estat.
Queda per veure si la prevista harmonització europea de la compensació per còpia privada o alguna de
les qüestions prejudicials actualment
pendents de resolució davant el Tribunal de Justícia de la UE (Copydan
C-463/2012, Reprobel C-572/2012,
EGEDA C-470/2014) confirmen o
desautoritzen el sistema de compensació amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
I per acabar, en la zona d’allò prescindible i altament qüestionable, l’anomenada “taxa Google” que autoritza
als motors de cerca i als agregadors
a enllaçar a pàgines de notícies en
internet, a canvi –en aquest segon
cas- d’una remuneració equitativa. La

mesura és criticable perquè gairebé
el mateix dia que el govern aprovava el projecte de llei, el Tribunal de
Justícia de la UE resolia (cas Svensson C-466/12) justament el contrari:
enllaçar a obres (en aquest cas, també, articles periodístics) lliurement
accessibles online no és un acte de
comunicació pública que requereixi
l’autorització del titular; amb la qual
cosa, no cal (ni queda justificada)
l’autorització legal ni la remuneració–almenys, no a l’empara del dret
d’autor. D’altra banda, el text de la
disposició és tan ambigu que pot ser
aplicable –més enllà dels agregadors
que el legislador sembla tenir en
ment- a qualsevol web (o pàgina) que
enllaci a continguts protegits online.
La majoria dels serveis d’agregació
de notícies són empreses (algunes,
molt lucratives), però no es pot negar
el tràfic que aporten als webs de periòdics; És fàcil culpar-los només a ells
per la pèrdua de guanys del sector de
la premsa, però pervertir la LPI -sense fonament jurídic- per ajudar-los a
compensar aquestes pèrdues és un
greu error. A més a més, cal tenir en
compte que en aquest punt no només parlem de propietat intel·lectual
sinó també del dret i la llibertat fonamental dels ciutadans a rebre i donar
informació. Fins i tot un informe de
la Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència recordava els efectes
anticompetitius que pot tenir aquesta
mesura en el mercat. Mesura que, en
principi, entrarà en vigor a l’1 de gener del 2015; fins aleshores veurem
com evoluciona el tema amb el precedent que una reforma similar ja va
fracassar a Alemanya l’any passat.
En resum, es podria haver fet menys i
possiblement millor, deixant per més
endavant la reflexió pausada dels temes més difícils. I val a dir que és
una reforma transitòria, ja que en el
termini d’un any es preveu començar a treballar en una “reforma integral” de la LPI (Disp. Final 4). Això
sense tenir en compte el perill que
allò transitori esdevingui permanent...

1 L’Audiència Provincial de Barcelona (sec.15), el 29 Octubre 2014, va confirmar la sentència condemnatòria del Jutjat Mercantil n.2 de Barcelona, de
2 maig 2013, i va elevar la quantia d’indemnització que haurà de pagar la UAB. Pel que fa a la sentència del Jutjat Mercantil n.8 de Barcelona, de 2
setembre 2013, que condemnava a la UB per infracció, les parts han arribat a un acord i s’ha retirat l’apel·lació.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Cooperació judicial penal
a la Unió Europea
LA PROMULGACIÓ EL MES DE NOVEMBRE DE DUES NORMES JURÍDIQUES HA REPRESENTAT
UN PAS RELLEVANT PER A ESPANYA EN L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ D’ANTECEDENTS
PENALS I DE RECONEIXEMENT MUTU DE RESOLUCIONS JUDICIALS EN EL TERRITORI DE
LA UNIÓ EUROPEA. AIXÍ AFAVOREIXEN LA COMUNICACIÓ DIRECTA ENTRE LES AUTORITATS
JUDICIALS, LA SUPRESSIÓ DEL PRINCIPI DE DOBLE INCRIMINACIÓ EN RELACIÓ AMB UN
LLISTAT PREDETERMINAT DE DELICTES I L’EXECUCIÓ D’UNA RESOLUCIÓ JUDICIAL DICTADA
PER UN ALTRE ESTAT MEMBRE. ELS PUNTS MÉS DESTACATS S’EXPOSEN TOT SEGUIT.

E
Julia P. González García
Col·legiada núm. 30.259

l mes de novembre
es van publicar dues
Lleis: la Llei Orgànica 7/2014, de 12 de
novembre sobre intercanvi d’informació
d’antecedents penals i consideració
de resolucions judicials penals a la
Unió Europea, i la Llei 23/2014, de
20 de novembre, de reconeixement
mutu de resolucions judicials en la
Unió Europea, complementada per
mitjà de la Llei Orgànica 6/2014,
de octubre 29 que reforma la LOPJ
per atribuir les competències dels
Jutjats i Tribunals espanyols en
aquesta matèria. Sense ànim de fer
una anàlisi exhaustiva sobre la no-
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va normativa, aquest article pretén
destacar les principals novetats que
s’introdueixen per mitjà d’aquests
dos textos legals.
Així, la LO 7/2014 preveu, a més
de l’intercanvi d’informació sobre
antecedents penals a través del
Sistema Europeu d’Informació d’Antecedents Penals (ECRIS), que connecta les diferents bases de dades
dels registres d’antecedents penals
de tots els estats membres, la instauració d’una sèrie de normes
relatives a l’obligació d’informació sobre les condemnes, el contingut d’aquesta informació i els
terminis en què s’ha de practicar.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, el Registre Central de Penats
serà l’encarregat d’inscriure, modificar i cancel·lar les notes de condemna referides a espanyols o persones que hagin residit a Espanya
que li hagin estat comunicades per
l’autoritat central de l’Estat membre
en què hagués recaigut la condemna. Així mateix, estarà obligat a comunicar a l’autoritat central de l’Estat
de la nacionalitat del condemnat, les
condemnes dictades a Espanya així
com la modificació o cancel·lació dels
antecedents penals.
Les condemnes fermes dictades en
altres estats membres, produiran, en
el marc d’un nou procés penal, els mateixos efectes jurídics que haguessin
correspost si tal condemna hagués
estat imposada a Espanya, i per tant,
podran ser tingudes en compte, a
efectes de reincidència o habitualitat,
sempre que es compleixin determinades condicions.
Per la seva banda, la Llei 23/2014 suposa la unificació en el dret espanyol
de les diferents normes que, en matèria de cooperació judicial penal, ha
dictat la Unió Europea des de 2002.
Aquesta Llei, que va entrar en vigor
l’11 de desembre de 2014, inclou com
a principals novetats la substitució de
les antigues comunicacions entre autoritats centrals o governatives per la
comunicació directa entre les autoritats judicials, la supressió del principi
de doble incriminació en relació amb
un llistat predeterminat de delictes o
el caràcter excepcional del rebuig al
reconeixement o execució d’una resolució judicial dictada per un altre Estat
membre.
Després d’un primer títol en el qual
s’estableixen les normes generals de
transmissió, de reconeixement mutu i
d’execució dels instruments a la Unió
Europea, i en el qual cobra especial rellevància, el llistat de categories delictives al qual no és aplicable el principi
de doble tipificació, els següents títols
realitzen una anàlisi de cada un dels
instruments de reconeixement mutu,
essent aquests: l’ordre europea de detenció i lliurament, les resolucions per

Es faculta l’autoritat
competent d’un altre
Estat membre per
adoptar les mesures
necessàries de protecció
de les víctimes o
possibles víctimes de
delictes, quan s’hagin
desplaçat al territori
d’aquest Estat

què resideix, tot esperant la celebració
del judici.

les quals s’imposen penes o mesures
privatives de llibertat, llibertat vigilada
o mesures alternatives a la presó provisional, l’ordre europea de protecció,
les resolucions que acorden l’embargament preventiu de béns i assegurament
de proves, el decomís i les que imposen
sancions pecuniàries, i finalment, l’exhort europeu d’obtenció de proves.

Els títols VII, VIII i IX fan referència a
l’execució de resolucions que acorden
embargaments preventius i assegurament de proves, decomís de béns
i aquelles que imposen sancions pecuniàries (incloses costes processals),
permetent així que els béns o ingressos que obtingui el penat a altre país
de la Unió Europea puguin ser executats per les autoritats de l’Estat en què
es trobin.

Pel que fa a l’ordre europea de detenció
i lliurament, la novetat més significativa és l’exigència de proporcionalitat.
Respecte de les resolucions judicials
per les quals o bé s’imposa una pena
privativa de llibertat, o bé una mesura
de llibertat vigilada, s’estableixen mecanismes que permeten que aquestes resolucions dictades per un Estat
membre siguin executades en un altre
Estat, permetent així, que els penats
estrangers puguin ser retornats al seu
país d’origen, i al revés, que els espanyols condemnats a altres estats puguin complir condemna al nostre país;
tot això, amb la finalitat de facilitar la
reinserció social del condemnat.
L’instrument d’execució de les mesures de vigilància de la llibertat provisional permet que un Estat diferent del
que va imposar la mesura de vigilància
pugui supervisar el seu compliment,
amb l’objectiu d’aconseguir una major seguretat pública, en proporcionar
que una persona sotmesa a un procediment penal en un Estat membre
diferent del seu lloc de residència sigui
vigilada per les autoritats de l’Estat en

Cal assenyalar la importància de l’instrument analitzat en el títol VI relatiu
a l’ordre europea de protecció, en
virtut de la qual es faculta l’autoritat
competent d’un altre Estat membre
per adoptar les mesures necessàries de protecció de les víctimes o
possibles víctimes de delictes, quan
s’hagin desplaçat al territori d’aquest
Estat. D’aquesta manera, es garanteix
que les mesures de protecció adoptades a favor d’una víctima l’acompanyin a qualsevol país de la Unió Europea a què es desplaci ocasional o
permanentment.

L’exhort europeu d’obtenció de proves
permet la transmissió i execució de les
resolucions que les autoritats espanyoles puguin enviar o rebre d’un altre
Estat membre a fi de recaptar objectes, documents o altres dades per al
seu ús en un procediment penal.
Finalment, les dues lleis analitzades
inclouen una sèrie d’annexos que contenen els models de formularis i certificats, idèntics per a tots els països, a
través dels quals s’efectuen de forma
àgil, les comunicacions entre autoritats judicials a la Unió Europea.
En definitiva, aquesta nova regulació,
suposa un avanç important cap a la
creació d’un nou espai penal comú,
en què l’intercanvi d’informació i la
cooperació entre els diferents Estats
membres esdevé una eina fonamental, tot i que al nostre entendre, encara
falta feina per fer, per tal d’aconseguir
la cooperació global entre els diferents
països de la UE i no només entre l’Estat on s’ha comés el delicte i el de nacionalitat o residència del seu autor.
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ACTUALITAT
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Big Data, un nou bé jurídic?
LES TÈCNIQUES I TECNOLOGIES D’ANÀLISI DE GRANS VOLUMS DE DADES I INFORMACIÓ
(BIG DATA) PLANTEGEN INTERROGANTS SOBRE EL SEU ENCAIX EN LES CATEGORIES
JURÍDIQUES CLÀSSIQUES, EN PARTICULAR EN LA PROTECCIÓ DELS DRETS D’AUTOR,
L’APLICACIÓ DEL DRET SUI GENERIS DE BASES DE DADES I LA SEVA CARACTERITZACIÓ
COM A SECRETS INDUSTRIALS I COMERCIALS. A CONTINUACIÓ, TROBAREU ELS MOTIUS
LES REFLEXIONS I LES CONCLUSIONS DE L’AUTOR PER TAL QUE ES PROTEGEIXIN ELS
LEGÍTIMS INTERESSOS DELS POSSEÏDORS DE DADES I D’INFORMACIÓ SENSE LIMITAR
AMB AIXÒ LA SEVA CIRCULACIÓ.* PER SERGIO MIRALLES MIRAVET, COL·LEGIAT NÚM. 22.552
essencial que alimenta la innovació
que fa servir la gent”.
Encara no hi ha consens sobre la
delimitació i contingut del concepte Big Data. Una de les definicions
més citades és la encunyada per la
consultora Gartner, que destaca tres
característiques de les dades massives: el seu enorme volum, la seva
alta velocitat de processament i la
seva varietat.

E

ls avenços de les tecnologies de la informació han suposat en les
últimes dècades una
autèntica revolució en
molts àmbits socials,
de fet s’ha dit que la societat de la informació és la successora de la societat industrial (Wikipedia, Societat de la
informació). En l’actualitat, presenciem,
d’una banda, un increment exponencial en la generació de dades (amb o
sense intervenció humana) i, de l’altra,
una dràstica caiguda del cost del seu
emmagatzematge i processament. En
aquest context s’encunya l’expressió
Big Data o «dades massives» per referir-se a tècniques i tecnologies d’anàlisi
de grans volums de dades i informació.

Segons la Comissió Europea, “les dades s’han convertit en un actiu clau per
a l’economia i les nostres societats, assimilant-se a les categories clàssiques de
recursos humans i financers”. Per McKinsey, una consultora internacional, “de
manera similar a altres factors essencials
de producció com els actius tangibles o
el capital humà, és cada dia més acceptat que gran part de l’activitat econòmica
moderna, la innovació i el creixement no
podrien existir sense dades”.
Finalment, V. Mayer-Schönberger i K.
Cukier, autors d’un excel·lent assaig
sobre les dades massives, consideren que “les dades són a la societat
de la informació el que el combustible a l’economia industrial: el recurs

Vegem ara quines característiques
tenen les anàlisis de les dades massives. Les anàlisis de dades o d’informació no són una cosa nova. Sí
que ho són les formes amb les que
es duen a terme en entorns de dades
massives, cosa que permet assolir fites i resultats fins ara inabastables, i
per tant impensables. Com a premissa, hem de constatar una realitat: la
societat actual genera dades a un
ritme i volum mai abans vistos. I els
conservem tots (o gairebé tots) ells.
Assentat l’anterior, tres notes caracteritzen els tractaments de Big Data:
I. En primer lloc, la disponibilitat d’infraestructures. Actualment és possible conservar i analitzar enormes
volums d’informació a un cost assumible. Amb tot, l’increment constant
de la generació de dades suposarà
un repte tant per als proveïdors d’infraestructures, com per implicacions
energètiques i mediambientals.
II. En segon lloc, l’abandonament de
la causalitat. Les anàlisis de dades
massives substitueixen el criteri de

* Extracte de l’article del mateix autor “Titularidad de datos e información en entornos de datos masivos (Big Data)”, pendent de publicació.
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la causalitat per la correlació o probabilitat. És a dir, en les anàlisis amb
Big Data no es busquen ni importen
les causes o raons dels fenòmens (el
perquè), sinó el resultat final (el què),
i això s’aconsegueix mitjançant correlacions obtingudes per algoritmes
que tracten enormes quantitats de
dades.
III. En tercer lloc, la possibilitat de
nous estudis. Les tècniques analítiques de predicció permeten afrontar noves fronteres en les anàlisis de
dades massives, facilitant la realització de nous tipus d’anàlisi fins ara
no possibles amb les tècniques de
mostreig tradicionals.
Els analistes de Big Data necessitaran dues eines: ingents quantitats de
dades, així com sistemes informàtics
on processar i emmagatzemar-los.
Mentre el cost del maquinari i la seva disponibilitat no són en general
problemàtics, l’accés a les dades i
informació ofereix més dificultats.
La majoria d’estudiosos del fenomen
del Big Data coincideixen a atorgar a
les dades (massives) un gran valor,
actual o potencial. La clau residiria,
doncs, en l’accés a les dades.
Tot això ha propiciat la incipient tendència a considerar les dades com
a béns que despleguen efectes jurídics. A la pràctica, és freqüent
recórrer a la consideració de les
dades com a objecte de propietat
intel·lectual (o fins i tot de propietat
«ordinària»), com secrets empresarials o com a objecte d’obligacions
contractuals limitadores de les facultats del receptor de les dades. Doncs
bé, crec que l’encaix de les dades i
informació en entorns de Big Data
en categories clàssiques del nostre
ordenament no està exempta de
dificultats.
Al meu entendre, la normativa de
protecció de drets d’autor no hauria
d’emparar la gran majoria de supòsits de Big Data, per motius diversos: manca d’intervenció humana
(per exemple, dades recollides per
sensors), absència de possibilitat de
protecció, donada la desestructuració de moltes de les dades i, en fi,

És convenient debatre
l’estatut jurídic idoni per
salvaguardar els legítims
interessos dels posseïdors
de dades i d’informació
sense limitar amb això la
seva circulació i el seu ús
compartit

absència de selecció o disposició de
les dades, el que farà difícil la concurrència del requisit d’originalitat. La
impossibilitat de protegir el Big Data
per drets de propietat intel·lectual no
hauria de sorprendre, ja que la protecció sota drets d’autor de compilacions
o bases de dades (que no continguin
obres protegides) es limita al continent i no al contingut. És l’estructura
el que pot arribar a protegir-se, però
mai la informació o les dades en si.
D’altra banda, l’anomenat dret sui generis sobre les bases de dades no té
per objecte els continguts de les bases de dades en si mateixes: el dret
concedit al productor de la base de
dades a impedir l’extracció i / o reutilització no autoritzades no implica
una ampliació de la protecció del dret
d’autor a mers fets o les dades, ni suposa la creació d’un nou dret respecte
de les obres, dades o elements informatius en si mateixos.
La caracterització com a secrets industrials o comercials de dades i informació que hagin de ser objecte de
tractament en contextos de dades
massives dependrà de cada cas concret, però planteja interessants qüestions. Per exemple, podem plantejar-nos
si les dades en qüestió tenen un nivell
qualitatiu mínim: la informació trivial,

de menor importància, generalment
coneguda o fàcilment accessible en
els cercles interessats sol excloure’s
de la consideració de secret industrial.
En general, hauria d’impedir una aplicació expansiva del concepte de secret industrial en aquesta àrea (és a
dir a les dades en si mateixes) perquè
això podria ser un obstacle al ple desenvolupament d’aquestes activitats.
Crec que, en contextos de tractament i anàlisi de Big Data, el major
valor i avantatge competitiu residirà
no tant en les dades i la informació
en si mateixes, sinó en el disseny de
la seva anàlisi per convertir-los en informació. En particular, em refereixo
a la determinació de l’objectiu final de
l’anàlisi (per a què analitzem, o quin
problema pretenem solucionar o prevenir), al seu objecte (quines dades es
combinen i s’analitzen per aconseguir
l’objectiu) i a la metodologia d’anàlisi
(com es busca), incloent en aquesta
metodologia tant els processos d’harmonització de bases de dades com,
per descomptat, el desenvolupament i
ús d’algoritmes que gestionen el tractament de dades.
Finalment, considero convenient debatre l’estatut jurídic idoni per salvaguardar els legítims interessos dels posseïdors de dades i d’informació sense
limitar amb això la seva circulació i
el seu ús compartit, necessaris per
aconseguir els beneficis que el tractament de les dades massives pot oferir
a la societat en el seu conjunt. Aquest
nou estatut de diferenciar, quan sigui
oportú, entre les dades (primaris) i la
informació o “intel·ligència” (resultat
d’un previ exercici d’anàlisi de dades).
Potser hem de fugir en aquesta àrea
de plantejaments patrimonialistes i
optar per règims d’obligació ex lege
de naturalesa conductual o remunerativa que fomentin la competència per
mèrits o eficiència.

El passat 1 de desembre va tenir lloc la conferència ‘La seguretat informàtica en l’època del
BIG DATA i del web 3.0’. Va comptar amb la participació del director general del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), Xavier Gatius; el coordinador d’Auditoria
i Seguretat de la Informació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Ramon
Miralles; el president del l’Associació d’Auditoria i Control de Sistemes d’informació (ISACA),
Ramsés Gallego; el president de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’ICAB, Manuel Martínez i el president de la Secció de Drets de Propietat Intellectual i Drets d’Imatge del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Jordi Bacaria.
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OPINIÓ
L’OBSERVATORI

L’advocacia en contra de les
escoltes telefòniques il·legals
sense autorització judicial

L’

avantprojecte de
reforma de la Llei
d ’e n j u d i c i a m e n t
criminal, aprovat pel Consell de
Ministres, pretén
ampliar les circumstàncies en què
el ministre de l’Interior pot ordenar
intervencions en les comunicacions,
sense autorització judicial prèvia, el
que en l’actualitat només és possible en casos de terrorisme.
Aquesta mesura és del tot rebutjable i conculc a de manera flagrant el dret fonamental a la intimitat, recollit en l’article 18 de la
Constitució.
En concret, el projecte disposa que
les intervencions es podran dur a
terme “en cas d’urgència, quan les
investigacions es realitzin per a
l’esbrinament de delictes comesos
al si d’organitzacions criminals, delictes de terrorisme, delictes contra

menors o persones amb capacitat
modificada judicialment“ i també
”en altres delictes que, en virtut de
les circumstàncies del cas pugui
ser considerats d’especial gravetat
i hi hagi raons fundades que facin
imprescindible la inter venció de
comunicacions”.
Aquesta mesura s’ha de comunicar
al jutge “en el termini màxim de 24
hores, fent constar les raons que
van justificar l’adopció de la mesura, l’actuació realitzada i el seu
resultat”.
Si aquesta reforma entrés finalment
en vigor, s’estaria atorgant al poder
executiu una facultat que és pròpia
del poder judicial, ja que són tants
els conceptes jurídics indeterminats
utilitzats (urgència, circumstàncies
del cas, especial gravetat ...) que, en
la pràctica, qualsevol supòsit podria
comportar l’adopció d’aquesta excepcional mesura.

Sant Raimon de Penyafort 2015
Sota el lema “l’Ànima del Col·legi”,
el proper 18 de gener s’iniciaran
els actes commemoratius de
Sant Raimon de Penyafort. Actes
d’homenatges als lletrats que
durant el 2015 celebraran les noces
d’or i plata de la professió, jornades
formatives, el sopar de gala, el teatre,
actes solidaris i esportius marcaran
durant prop de 15 dies l’agenda de
l’advocacia barcelonina. Enguany, a
més, els dies 29 i 30 de gener, tindrà
lloc la tercera edició de la Fira de
l’Advocacia que reunirà a Barcelona
advocats de més de 22 països.
Podeu consultar tot el programa de
Sant Raimon de Penyafort a
www.santraimon.cat
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Cal assistència
jurídica gratuïta
de menors en
l’àmbit civil

L

a Se cció de la Infància i
Adolescència de l’ICAB
va denunciar la desprotecció
jurídica en què es troben molts
m e n o r s , e sp e cialm e n t q u a n
tenen menys de 12 anys, i per
això van reclamar la creació
en l’àmbit civil d’assistència
ju rídic a g ratuï t a d e m e n o rs
t a l c o m exis te ix e n l’ à m b i t
penal. D’aquesta manera i amb
independència del seu progenitor
o tutor, els infants podrien fer
valer les seves opinions en els
processos en els quals es tracten
qüestions que l’afectin.
Aquesta és una de les principals
d e m a n d e s re c o l l i d e s e n e l
manifest sobre el Drets de la
Infància que amb m otiu del
‘Dia universal de la infància’,
que es commemora cada 20
d e n ove m b re , v a p re s e n t a r
el president d’aquesta secció
del Col·legi, Xavier Puigdollers
juntament amb el degà i de
la vicedegana del Col·legi, el
president de la Fundació Centre
Ober t Joan Salvador Gavina,
Xavier Campà, i de la directora
de la Fundació “4 vents”, Lita
Álvarez.
A q u e s t m a n i f e s t re i v i n d i c a
també la necessitat de disposar,
e l m é s avia t p os sib le, d ’u n
Reglam ent que desplegui la
Llei 14/2010 dels drets i les
opor tunitats de la Infància i
l’Adolescència, així com revisar
i actualitzar la legislació referent
a la protecció de la infància en
risc, especialment en relació
a l e s f i g u r e s d ’a c o l l i m e n t ,
d’acolliment preadoptiu i per
a l’adopció, especialment per
adequar-les a la realitat social
nacional i internacional.

Aprèn i emprèn

A

L’ICAB al costat dels emprenedors
A la pàgina web www.icab.cat trobareu unes guies bàsiques per tal
que conegueu els drets i obligacions que heu de tenir en compte
alhora de posar en marxa el vostre
despatx (en l’àmbit fiscal, laboral, de
protecció de dades, blanqueig de capitals...). Si a més, voleu aprofundir
en aquests aspectes us aconsellem
fer els tallers pràctics sobre fiscalitat o gestió eficient del despatx que
es realitzen mensualment.

par tir del mes de
febrer el Ser vei
d’Ocupació i Orientació Professional
del Col·legi d’Advocats de Barcelona
inicia un programa d’ajut per aquells
col·legiats que vulguin millorar o posar en marxa el seu propi despatx o
societat professional. T’ajudem així
a construir el teu propi pla de negoci disposant inclús d’unes installacions totalment equipades amb tot
el necessari (programa de gestió de
despatxos, accés a totes les bases
de dades i legislació, ordinador amb
wifi, etc-) i que es podran utilitzar
durant 10 hores al mes. El programa
d’ajut té un any de durada i equival
a 750 hores lectives basades en una
metodologia d’aprenentatge virtual
combinat amb sessions presencials,
de resolució de problemes i amb una
orientació pràctica pel desenvolupament de les competències emprenedores i de gestió. El programa es realitza juntament amb la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) i al finalitzar, el millor pla de negoci tindrà
com a premi el retorn de l’import de
la matrícula del programa.

Si us dediqueu als àmbits del dret laboral i/o família, i fa menys de 7 anys
que exerciu, us animem a participar
en “l’Aprenentatge en Xarxa” on, sota la supervisió i coordinació d’una
mentora, podreu exposar i compartir
els dubtes que pugueu tenir en el dia
a dia de la vostra tasca professional
mitjançant reunions presencials.
El Servei d’Ocupació i Orientació
Professional està permanentment
al vostre servei, recordeu que també us podem orientar sobre com fer
i millorar el vostre CV o en la cerca de candidats/es per a la vostra
empresa.

Convenis per a la posada marxa d’un Servei d’Orientació
Jurídica al CIE de Zona Franca

E

l degà de l’ICAB, Oriol Rusca,
i l’a l c a l d e d e B a rc e l o n a ,
Xavier Trias, van signar el passat
21 de novembre un conveni de
col·laboració per a la creació
d ’a q u e s t s e r ve i d e s p ré s d e
detectar una carència específica
en l’atenció i l’orientació jurídica
d e l s i n te r n s . I g u a l m e n t , e l
degà va signar el passat 3 de
d e s e m b re u n c o n v e n i a m b
el Ministeri de l’Interior que
e s t a b l e ix l e s c o n d icio n s d e
funcionament d’aquest servei.

El Ser vei d’Orientació Jurídica
ser virà per donar informació o
iniciar la tramitació per sol·licitar
e l d ret d ’a s sis tè n cia j u r í d i c a
gratuï t a i t am b é p er orient ar
sobre el contingut dels seus drets
i deures als interns.
El servei el prestaran lletrats de
l’ICAB amb experiència en l’àmbit
d’estrangeria i protecció internacional
i ha de servir com a punta de llança
per a futures col·laboracions entre
les dues institucions.
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L’ICAB alerta que ja hi ha més dones
assassinades per maltractament que
víctimes d’ETA

A

mb motiu del ‘Dia
internacional de
l’eliminació de la
violència contra la
Dona’, es va dur a
terme, el passat 25
de novembre, una concentració davant del Palauet Casades per mostrar el rebuig de l’advocacia contra
el maltractament a les dones. Durant l’acte, presidit pel degà, es va
presentar un manifest en defensa
dels drets de les dones, que van
elaborar conjuntament la Secció
de Dret Penal, presidida per Laura
Parés,la Comissió del Torn d’Ofici,
encapçalada per les diputades Carmen Valenzuela i Mercè Claramunt,
i la Comissió de Dones Advocades,
presidida per Pilar Rebaque. Un
dels punts claus d’aquest manifest
demanava a les dones que pateixin
maltractament psicològic o físic

que vencin les pors i denunciïn el
seu cas, perquè és l’única manera
de poder aturar aquesta xacra social. Claramunt va alertar després
de la lectura del manifest que les

denuncies són una minoria i que és
una situació preocupant ja que ja hi
ha més dones assassinades per violència masclista des de que es fan
comptatges, que víctimes d’ETA.

Què vol dir “amb la vènia”?

J

a sabem que la jerarquia i els
afalacs impregnen el llenguatge
jurídic. L’ús de verbs com suplicar,
fórmules com “espero obtenir
del recte procedir” i tractaments
com “Vostra Il·lustríssima” en són
exemples evidents; però també hi
ha expressions que passen més
desapercebudes i que igualment
denoten aquesta desigualtat: és el
cas de “amb la vènia”.
Si furguem un mica en el passat
del mot “vènia”, ens adonem
que potser no és una paraula
gaire innocent. “Vènia” és cosina
germana de “verí” (que té derivats
com venenós o venífer), en
compartir la mateixa arrel llatina
ven-, que vol dir desig. Aquesta
relació tan peculiar entre vènia, verí

i desig prové de l’antiga Roma: quan
un pretendent volia enamorar la
seva estimada, solia anar a venerar
Venus per aconseguir els favors
de l’ésser estimat, i la deessa de
l’amor li responia concedint-li la
vènia (la gràcia o el desig sol·licitat).
El mateix pretendent també solia
preparar un venenum, una mena de
poció amb efectes afrodisíacs que
no devia tenir gaires bons resultats
en vista del significat actual de verí.
Deixant de banda l’origen romàntic
de paraules tan macabres com
verí, en el món jurídic actual, la
vènia ni la concedeixen els déus ni
té res a veure amb el desig sexual,
simplement serveix per demanar al
jutge permís per intervenir en un
judici. Malgrat l’evolució d’aquest
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mot, “vènia” engreixa el sac de les
paraules impròpies d’una societat
moderna en què la igualtat hauria
d’estar instaurada. Seria agosarat
dir que fent ús de l’expressió amb la
vènia es tracta el jutge com si fos un
déu, però cal fixar-se en l’entrada que
hi ha al diccionari normatiu, en què
encara perdura un matís de jerarquia
en definir vènia com “llicència
concedida a un inferior”. Tot plegat
una paradoxa, si es té en compte que
l’article 117 de la Constitució –ara que
està tant de moda citar-la– estableix
que la justícia emana del poble i són
els jutges els qui estan al servei de
la societat.
Servei Lingüístic del CICAC (Consell
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya) www.cicac.cat/sl

Constituïda
l’Associació
Catalana
d’Especialistes
en Dret de
Successions

Cal més inversió en Justícia
per combatre la corrupció

S’

ha constituït l’Associació
Catalana d’Especialistes en
Dret de Successions, formada
per uns 4 0 professionals,
la majo ria a d vo c at s , a m b el
objecte d’aprofundir, fer estudis,
informes i millores en tots els
àmbits de les successions,
t ant de dret subst antiu com
fiscal. La junta Directiva està
composada pels companys
Ramon Pratdesaba (President),
Alejandro Ebrat (ViceP re s i d e n t), R o g e l i M o n to l i u
(Secretari), Mª Victòria Morales
( Tr e s o r e r a ) , M a r i a M o i n a
(Secretaria Técnica) i Meritxell
Gabarró, Elena Lauroba, Màrius
Miró i Pilar Pérez (Vocals).

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:
Ferran Bartolomé Ferrer, Ignasi
Casanovas Colomer, Mario Pagonabarrga Garro, Joaquim M.
Pàmies Manich, Marta Pelleja
Soler, Rafael Pineda Tarré,
Antonio Rodríguez Sánchez,
Enrique Valverde García,
Miquel Viladés i Caralt i
Daniel Vilaseca Dreischer.

D

cal la introducció de noves figures
delictives en el Codi Penal, com el
finançament il·legal de partits polítics i la necessària especialització dels jutjats i els tribunals per
jutjar delictes econòmics, axí com
dotar de més mitjans a la Fiscalia
Anticorrupció.

També es demana donar una resposta penal més eficaç als delictes
de prevaricació, tràfic d’influències
i suborn i una ampliació dels períodes de prescripció d’aquests delictes. En aquest sentit, es considera necessari un canvi urgent en
el sistema processal penal, vigent
des del 18 82, però també un increment de la inversió destinada a
la Justícia, que actualment suposa
un 1% del pressupost total. Per fer
front a aquesta xacra social també

Aquestes i altres mesures són les
principals conclusions de l’acte
que va tenir lloc al Col·legi d’Advocats de Barcelona el passat 9
de desembre, amb motiu ‘Del dia
contra la corrupció”. En aquest hi
van participar, Rafael Espino i Jorge Navarro, secretari i diputat, respectivament, de la Junta de Govern
de l’ICAB; Bruno González, director d’anàlisi de l’Oficina Antifrau
de Catalunya; Joan Josep Queralt,
catedràtic de dret penal de la UB;
Victòria Camps, catedràtica de filosofia moral i política de la UB i presidenta de la fundació Víctor Grífols
i Begoña Román, professora d’ètica
de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i presidenta
del comitè d’ètica de serveis socials de Catalunya.

avant els delictes
de prevaricació,
tràfic d’influències i suborn que
s’estan cometent
i tenint en compte
els 1.800 casos oberts per corrupció en l’actualitat, l’ICAB reclama
invertir urgentment en l’Administració de la Justícia –destinar més
recursos humans i econòmics, així
com dur a terme reformes legislatives- per tal que es resolguin el més
aviat possible els casos de corrupció i que es puguin detectar i evitar
aquestes pràctiques en el futur.
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El règim jurídic diferenciat dels
transportistes aeris de tercers
països que operen a la Unió Europea

E

n una conferència organitzada per la Comissió
de dret aeronàutic, impartida per l’assessor
jurídic de la Asociación
de Líneas Aéreas de España (ALA), José Manuel Gómez Pineda,
es va analitzar el règim jurídic que tenen
les companyies aèries que operen a la
Unió Europea però no són comunitàries.
El dret que regula el transport aeri, per
les pròpies característiques d’aquest, té
un marcat caràcter internacional, havent-se aconseguit progressivament, al
llarg dels anys, un alt grau d’uniformitat
en la seva regulació.

El 19 de novembre va tenir lloc la conferència: ‘El règim jurídic diferenciat de les transportistes
aèries de tercers països que operen en la Unió Europea’. A l’esquerra Jordi Fillat Boneta,
president de la secció de Dret Aeronàutic de l’ICAB i José Manuel Gómez Pineda, assessor
jurídic de la Asociación de Líneas Aéreas de España.

A la Unió Europea, juntament amb la
indiscutible aplicació de l’esmentat dret
internacional, cal apreciar una regulació comunitària, sorgida des de l’última
dècada del segle passat, que ha posat
de manifest l’existència de diferències
regulatòries entre els transportistes que
operen al seu territori, segons siguin
transportistes comunitaris o no comunitari (de tercers països).

d’explotació en la Comunitat i a la informació que han de rebre els passatgers
aeris sobre la identitat de la companyia
operadora); i CE 1008/2008 de 24 de
setembre de 2008 (sobre normes comunes per a l’explotació de serveis aeris
en la Comunitat, com a marc comunitari
per a la regulació dels procediments de
concessió de llicències d’explotació als
transportistes comunitaris).

Aquestes diferències de règim legal
aplicable s’aprecien, especialment, en
aspectes relatius a les relacions entre
transportistes i usuaris del transport.

Encara que de l’Exposició de motius
de tots aquests Reglaments queda clar
l’ànim del legislador comunitari d’establir un règim d’especial protecció a l’usuari del transport enfront de conductes
del transportista, potencialment generadores de perjudicis per a aquest usuari,
la normativa dispositiva establerta en els
mateixos només resulta de plena aplicació per als transportistes comunitaris,
quedant limitada la seva aplicació als no
comunitaris, en el millor dels casos, a
aquells supòsits en què el transport aeri
discorre o té el seu origen en el territori
de la UE, no així quan el transport es
realitza o té el seu origen fora d’aquest
territori. Amb això, a part de la distinció de règims entre uns i altres, la plena
protecció pretesa per l’usuari no arriba
a produir-se.

En aquest sentit, es pot citar els Reglaments CE 2027/97, de 9 d’octubre de
1997 (relatiu a la responsabilitat de les
companyies aèries respecte al transport
aeri dels passatgers i el seu equipatge, després de la modificació introduït
pel també Reglament 889/2002, de
13 maig 2002); CE 261/2004, d’11 de
febrer de 2004, (sobre compensació i
assistència a passatgers aeris per denegació d’embarcament i cancel·lació o
gran retard); CE 2111/2005, de 14 de desembre de 2005, (relatiu a l’establiment
d’una llista comunitària de les companyies aèries subjectes a una prohibició
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La veritable entitat d’aquesta diferenciació de règims resulta clarament apreciable, en la pràctica, en els anomenats
vols de codi compartit, on freqüentment
concorre el transportista comunitari i no
comunitari, i en els quals l’extensió de
la protecció legal del passatger davant
de qualsevol incident produït haurà de
ser determinada, de manera casuística,
d’acord el vol sigui operat per un o altre
transportista, tingui el seu origen a la
UE, o fora del seu territori.
De la lectura de la part expositiva del
Reglament 785/2004, de 21 d’abril de
2004 (sobre els requisits d’assegurança de les companyies aèries i operadors
aeris), en el qual sota la premissa de la
necessitat d’establir requisits mínims
d’assegurança per les companyies aèries, es disposa l’equiparació de transportistes comunitàries i de tercers països, i
tot això per raó d’equitat de les de tercers països respecte a les comunitàries,
cal concloure si, potser, aquesta solució
equitativa no hagués estat possible que
hagués estat aplicada en els altres Reglaments citats, per evitar, amb això,
que es produís la ja esmentada desigualtat de règims entre les dues classes de
transportistes.

Atorgat el Premi
Jurídic Ferrer
Eguizábal sobre
Dret financer i
tributari

El Col·legi exigeix respecte
als drets dels immigrants

E

l Premi Jurídic Ferrer
Eguizábal sobre Dret financer
i tributari 2013 en la modalitat
“monografia publicada o inèdita”
va ser atorgat a Montserrat
Ballarín Espuña, Isabel Bassas
Pérez, Mercè Castillo Solsona,
Ester Marco Peñas i Alberto Vega
García per l’obra “Cooperació
interadministrativa per millorar
la gestió dels tributs i de les
m u l te s l o c a l s a C a t a l u n y a”
(Escola d’Administració Pública
de Catalunya, Estudis de
Recerca Digitals 7, Barcelona
2013). Mentre que el premi als
millors projectes d’investigació
(modalitat B) va ser per a Irene
Rovira Ferrer pel seu projecte
d’investigació “Els deures
d’informació i assistència en
l’Administració tributària catalana
i en la de Barcelona”.
El jurat d’aquest premi el van
integrar M. Dolores Arias Abellán,
c atedràtic a de Dret financer
i t r ib u t a r i d e la U nive r si t a t
Autònoma de Barcelona; José
María Tovillas Morán, professor
titular de Dret financer i tributari
de la Universitat de Barcelona
i vicepresident de la Secció de
Dret Fiscal i Financer de l’ICAB;
Rafael Espino Rierola i Josep
Capdevila Francàs, secretari i
tresorer resp ectivament, del
Col·legi. Aquest jurat va declarar
desert un segon premi al millor
projecte d’investigació.
Aq u e s t s p re mis e s lliu ra ra n
durant la festivitat patronal de
Sant Raimon de Penyafort 2015.

D

avant l’allau de reformes legislatives
que es volen dur a
terme i que vulneren els drets de les
persones, el Col·legi
d’Advocats de Barcelona va dur a terme el 10 de desembre un acte reivindicatiu per recordar la necessitat de
protegir i defensar els drets humans.
En aquest acte acte van participar: Rosa Ma. Barberà, vicedegana del Collegi d’Advocats de Barcelona; Eduard
Sagarra, president de l’Associació de
les Nacions Unides a Espanya (ANUE);
Antonio Segura, vocal de la comissió
d’estrangeria de l’ICAB i Josep Artigas, vocal de la comissió per la cooperació i desenvolupament (07%) de
l’ICAB. Entre els assistents, a la fila 0

d’autoritats també va estar present
Vidal Masramon, diputat de l’ICAB i
president de la comissió per la cooperació i desenvolupament (07%) de
l’ICAB, entre d’altres.
Des de l’ICAB es va ressaltar la necessitat urgent de continuar avançant en
matèria d’immigració, especialment
per evitar repetir situacions que han
estat enguany notícia en relació al
control fronterer a Ceuta i Melilla amb
l’objectiu i necessitat urgent de posar
fi a controls policials basats en perfils
racials i ètnics. Durant l’acte també es
van donar a conèixer les ajudes realitzades pel Col·legi d’Advocats de Barcelona a diferents col·lectius i que es
realitzen a través de la Comissió per la
cooperació i desenvolupament (07%).

20 anys a Brussel·les

L

a delegació del Consejo General
d e la A b o ga cía E sp a ñ ola
(CGAE) va celebrar un acte per
commemorar els seus 20 anys
d’existència. A aquest acte hi van
assistir el president del Consell de
l’Advocacia europea (CCBE), Aldo
Bulgarelli, el secretari general de
l’advocacia europea, Jonathan
Goldsmith, i el president de la
delegació espanyola davant la
CCBE i vicepresident de l’Advocacia
espanyola, Oriol Rusca, entre altres
autoritats del món jurídic europeu.
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La lluita contra l’assetjament,
una responsabilitat de tots
LA IDENTIFICACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES PER APRECIAR L’EXISTÈNCIA D’ASSETJAMENT
MORAL, SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE, COM AFRONTAR UNA DENÚNCIA PER ASSETJAMENT,
LES EINES PER ERADICAR-LO I LA RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA SÓN ELS ELEMENTS
QUE L’AUTORA ANALITZA PER FER FRONT AMB AQUESTA SITUACIÓ EN EL LLOC DE
TREBALL. PEL BÉ DE TOTS.
xarxes de comunicació de la víctima,
així com la seva reputació, pertorbar
greument l’exercici de les seves tasques i aconseguir que aquesta persona abandoni el lloc de treball”.

Aurora Sanz Tomás
Col·legiada núm. 22.352

E

l centre de treball és,
sinó el que més, un
dels àmbits més importants en el nostre
dia a dia, ja que molts
hi passem una mitjana
de vuit hores diàries. Per això, les relacions amb els companys, superiors
i subordinats adquireixen una especial rellevància que es pot veure frustrada per situacions indesitjables.
En l’àmbit laboral, la doctrina jurisprudencial ha descrit l’assetjament a
la feina com aquella “situació en què
s’exerceix una violència psicològica
de forma sistemàtica, recurrent i durant un temps prolongat, sobre una
altra persona o persones en el lloc de
treball, amb la finalitat de destruir les

En el si de l’empresa, en essència, poden produir-se tres modalitats d’assetjament: moral, sexual o per raó de
sexe.
En aquest sentit, els tribunals mantenen reiteradament que l’assetjament
moral comporta un atac continu a la
dignitat, la reparació exigeix el coneixement i / o consentiment exprés o
tàcit de l’ocupador, i implica l’existència de conductes hostils. Per això,
s’ha considerat que l’assetjament ha
de tenir sempre uns requisits objectius com són els de sistematicitat,
reiteració i freqüència, així com uns
requisits subjectius, és a dir, intencionalitat i persecució d’un cap.
Per això, per apreciar l’existència
d’assetjament moral a la feina han de
concórrer, de forma conjunta, determinades circumstàncies, de manera
que l’absència de qualsevol d’elles situa la conducta de què es tracti fora
del concepte d’assetjament laboral.
No obstant això, com és lògic, caldrà analitzar cada situació concreta
ja que no tota pressió que pateix el
treballador és constitutiva d’assetjament. Amb l’objecte de fer una delimitació el més clara possible, la jurisprudència laboral ha fet especial èmfasi en les següents circumstàncies:
Existència de conductes lesives no
desitjades i susceptibles de causar
un dany, que comprendrien entre
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d’altres, les d’impedir la comunicació
adequada de la víctima en el seu entorn laboral (per exemple, amb motiu
del canvi de lloc de treball o l’aïllament del treballador respecte de la
plantilla), les d’impedir o dificultar la
víctima l’establiment de contactes socials amb actituds entre les quals es
trobarien, per exemple, no parlar amb
el treballador o recomanar o prohibir
la resta de la plantilla fer-ho, amenaces o atacs verbals, les de desacreditar la reputació personal de la víctima per ridiculització del treballador
o circulació de rumors sobre la seva
vida privada, o les de desacreditar la
seva reputació professional encomanant treballs inútils o especialment
penosos i desqualificant la feina que
realitza.
Menyscapte de la dignitat de la persona, afectant a la dignitat personal
del treballador amb la finalitat de danyar-la psíquicament o moralment per
marginar-la en el seu entorn laboral.
Prolongació en el temps, xifrant
aquest període en sis mesos aproximadament, reiterant dins d’aquest
termini de referència de manera persistent, com a mínim amb caràcter
setmanal, si bé aquests terminis han
de ser interpretats de forma flexible.
Producció dels fets en el lloc de treball
o amb ocasió del treball i dut a terme
per membres de l’empresa, és a dir,
per persones que estan orgànicament
integrades en la mateixa.
Intencionalitat de causar un dany a la
víctima i de conduir-lo a l’abandonament del lloc de treball.

D’altra banda, l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe són un
fenomen social de múltiples i diferents dimensions. En aquest sentit,
s’ha definit l’assetjament sexual com
la conducta de perseguir o fatigar a
una persona ocasionant-li molèsties i
treballs mitjançant propostes de naturalesa sexual que resulten ofensives per a la víctima. Per això, la jurisprudència ha agrupat dos elements
essencials. La seva concurrència
permetrà afirmar l’existència d’assetjament sexual sent, el primer, la
manifestació de clar contingut sexual o libidinós, ja sigui de forma física
o de paraula, directa o a través d’insinuacions que clarament persegueixin aquella finalitat, sense que l’acte
inicial pugui constituir un comportament amistós i, el segon element essencial, resideix en la negativa clara,
terminant i immediata per part del
treballador afectat, a través d’actes
que posin de relleu el rebuig total i
absolut a l’actitud de l’empresari.
En aquest sentit, sol ser complicat
fer front a una denúncia per assetjament, és habitual que la víctima
s’acovardegi davant possibles represàlies, per la qual cosa afrontar una
situació d’assetjament no és només
una responsabilitat de l’empresa sinó de tots conjuntament.
Com afrontar una denúncia
per assetjament?
La direcció de l’empresa és l’encarregada de vetllar pels drets dels treballadors i té l’obligació d’adoptar
les mesures de prevenció i protecció
oportunes i d’integrar-les dins les seves activitats, sensibilitzant de la tolerància zero empresarial davant de
qualsevol tipus d’assetjament, al nivell
que sigui. En aquest sentit, està obligada a mantenir, o almenys promoure,
un ambient laboral sa, garantint que la
prestació del servei dels seus treballadors no doni lloc a lesions psíquiques.
Amb aquest objecte, l’empresa ha de
tenir una sèrie d’eines que li permetin evitar, eradicar o si més no minimitzar l’assetjament laboral, arbitrant
procediments específics per a la seva
prevenció i protecció, i per a la investigació de denúncies o reclamacions

L’empresa ha de tenir
una sèrie d’eines que li
permetin evitar, eradicar
o si més no minimitzar
l’assetjament laboral,
arbitrant procediments
específics per a la seva
prevenció i protecció,
i per a la investigació
de denúncies o
reclamacions que
puguin formular els qui
hagin estat objecte o
coneixedors del mateix
que puguin formular els qui hagin estat objecte o coneixedors del mateix.
Amb aquesta finalitat, eines bàsiques
són les següents:
• El preceptiu Protocol empresarial
contra l’assetjament, que serà part
integrant del Pla d’Igualtat d’aquelles
empreses que tenen l’obligació de tenir el mateix.
• L’obligatòria Avaluació del Risc Psicosocial (p.e. assetjament, “stress”,
“distress”, “burn-out”, “bore-out”,
etc.).
• L’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques / codis de conducta
empresarials.
• La realització d’enquestes de clima
laboral.
• L’establiment de canals de denúncia
interna (“whistle blowing hotlines”).
• La realització de campanyes informatives i accions de formació.
En quines responsabilitats es pot incórrer empresarialment?
Són reiterades les sentències (entre
moltes d’altres, per exemple, la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Sevilla, Sala del Social, sentència núm. 1299/2004 de 19
abril. AS 2004 \ 2051; Sentència del
Jutjat del Social núm. 16 de València,

sentència núm. 426/2013, de 23 octubre, JUR 2013\354069 i sentència del Tribunal Superior de Justícia
del País Basc, Sala Social, Secció1a,
sentència núm. 517/2007, de 20 de
febrer, AS 2007 \ 1579) que condemnen a les empreses per “culpa in
vigilando”, culpa que podrien evitar
de disposar de les eines preceptives
abans esmentades - és a dir, el Protocol i l’Avaluació del Risc Psicosocial - i de fer una activa investigació
davant de qualsevol potencial situació d’assetjament coneguda.
En un cas d’assetjament comès dins
de l’esfera de control de l’empresari
o amb motiu de la seva prestació de
serveis, poden derivar conseqüències de diversa índole, econòmicament
costoses i que exigeixen una important inversió de temps, recursos materials i humans. En essència, els procediments que en paral·lel es poden
incoar són els següents:
Procediment administratiu-sancionador, incoat per la Inspecció de Treball
i Seguretat Social.
Procediment de recàrrec del 30 al
50% de les prestacions públiques
percebudes si, amb motiu de l’assetjament, el treballador ha emmalaltit
(article 123 de la Llei General de la
Seguretat Social).
Demanda laboral per vulneració de
drets fonamentals, amb sol·licitud
d’indemnització addicional per danys
i perjudicis.
Demanda laboral en sol·licitud d’extinció indemnitzada del contracte
(article 50 de l’Estatut dels Treballadors), amb sol·licitud d’indemnització
addicional per danys i perjudicis.
En el pitjor dels casos, incoació, també, de procediment penal.
La conclusió és clara: no només és
obligatori sinó que a més és convenient preservar un clima laboral sa.
El desgast i cost econòmic d’un cas
d’assetjament indegudament gestionat és enorme, sense entrar en el
desprestigi intern i extern que causa
en la companyia.
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ACTUALITAT
TRIBUNA OBERTA

El sistema de la Patente Unitaria:
desafíos y riesgos para la industria
LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE UNITARIA OFRECE VARIAS VENTAJAS: UNA VEZ
CONCEDIDA, ÉSTA TENDRÁ UN EFECTO UNITARIO EN LOS ESTADOS MIEMBROS
PARTICIPANTES. SIN EMBARGO, EL NUEVO SISTEMA TAMBIÉN GENERA ALGUNAS
INCERTIDUMBRES QUE LOS PONENTES DE LA CONFERENCIA, QUE COORGANIZÓ
EL ICAB, PUSIERON DE MANIFIESTO, ADEMÁS DE SU ANÁLISIS EN VARIOS PAÍSES.
POR MARTA GARCÍA-SANCHA SÁEZ

las consiguientes traducciones y validaciones. Aún así, no se conseguiría
un título único sino un conjunto de
patentes nacionales, determinadas
por las legislaciones nacionales y,
en su caso, requiriendo iniciar acciones de nulidad o infracción en cada
jurisdicción.
El sistema se fundamenta en tres pilares, el llamado “patent package”:
el Reglamento 1257/2012, por el que
se crea la protección de la patente
unitaria; el Reglamento 1266/2012,
estableciendo el régimen lingüístico
tan contestado aquí en España; y el
Acuerdo sobre el Tribunal Unificado
de Patentes.

E

l 10 de octubre se celebró la XII Conferencia Internacional de la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Magíster
Lvcentinvs (AAAML),
coorganizada por el Colegio de Abogados de Barcelona, sobre “El sistema de
la Patente Unitaria: Desafíos y riesgos
para la Industria”, en un momento en el
que sólo cinco Estados Miembros han
ratificado los acuerdos, dos Estados
miembros han quedado total o parcialmente fuera del sistema y en el que seguimos a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La patente europea con efecto unitario no es un título comunitario de
propiedad industrial sino una patente

Como su nombre indica, el rasgo más
característico de la nueva patente consiste en que, una vez concedida, surte
los mismos efectos en todos los Estados de la Unión Europea participantes
en el sistema de patente unitaria, otorgando una protección uniforme.

Sin embargo, la base jurídica sobre
la que se ha construido el sistema de
la patente unitaria no está exenta de
polémica. Se discute si el artículo 118
TFUE otorga competencias exclusivas
a la UE en materia de propiedad intelectual e industrial o si por el contrario, permite que los Estados Miembros adopten decisiones en esta materia a través de la vía de cooperación
reforzada, vía que se ha utilizado para
acordar los mencionados pilares. En
abril de 2013 el TJUE desestimó los
recursos planteados por España e
Italia pero el gobierno español planteó un nuevo recurso sobre el que
aún no ha habido pronunciamiento.

Hasta ahora, para obtener una patente con estos mismos efectos “unitarios”, sería necesario solicitar una
patente europea designando todos
los Estados Miembro o una patente
nacional en cada uno de ellos, con

De la mano de Alexander Ramsay,
Vice presidente del Comité de preparación, entre otros destacados exponentes, vimos cual será el funcionamiento de la patente unitaria si el
TJUE no paraliza el sistema.

europea, es decir, una patente solicitada ante la Oficina Europea de Patentes
(OEP), la cual, a pesar de que su nombre pueda inducir a error, no es una
institución de la Unión Europea.
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La solicitud de patente y las reivindicaciones que contenga seguirán siendo
las mismas; la diferencia reside en que
tendrá un efecto unitario en los Estados Miembro participantes. Sin embargo el “efecto unitario” sigue siendo
un concepto indefinido.
No sólo se implantará la patente con
efecto unitario sino que también se
creará un tribunal para ella, el conocido por sus siglas en inglés como
UPC. Tendrá una estructura compleja
y cuya distribución de competencias
como diría Manuel Desantes es “diabólica”. Se compondrá tanto de jueces como de técnicos y sus miembros
tendrán que realizar un programa de
formación.

La característica más
relevante del nuevo
sistema de patente
unitaria: las decisiones
adoptadas en los
tribunales nacionales de
la red del Tribunal de
Patente Unitaria serán
válidas en todos los
Estados participantes,
sin que sea necesario
acudir al Reglamento
de Bruselas para su
reconocimiento

La decisión de establecer hasta un
máximo de 4 divisiones locales o regionales de dicho tribunal corresponde
a los Estados. Todos los paneles tendrán una composición multinacional y
seguirán un sistema de rotación, mitigando así el riesgo de forum shopping.
Los tribunales se regirán por un sistema procesal completamente nuevo e independiente de las normativas nacionales, creado por el Comité
preparatorio.
La característica más relevante del
sistema es el hecho de que las decisiones adoptadas en los tribunales nacionales de la red UPC serán válidas en
todos los Estados participantes.
Cuando se concibió el famoso “patent
package”, se consideró un proyecto
atractivo y una vía para simplificar
el sistema. No obstante, Agnieszka Kupzok, investigadora del Centre
d’Études Internationales de la Propiété
Intellectuelle, mostró como, desde un
punto de vista económico, varios aspectos del sistema, lejos de ser interpretados como ventajas, pueden ser
concebidos como riesgos por las compañías e inversores.
Si bien es cierto que se producirá un
recorte en los costes, la realidad es
que el ahorro ha sido menor del que
se esperaba en los estudios iniciales.
Además, al tratarse de un proyecto
radicalmente nuevo, hasta que no

transcurra un periodo de tiempo considerable no estará disponible una
extensa jurisprudencia, generando así
una incertidumbre generalizada. La incertidumbre siempre es costosa y las
empresas podrían optar por no querer
asumir este coste.
A pesar de los aspectos negativos, las
desventajas del sistema serán menores o incluso inexistentes conforme
pase el tiempo y el sistema empiece
a funcionar. El nuevo sistema ofrece
un protección adicional que podría
ser vista como una oportunidad por
inversores y empresarios que asuman
riesgos y por clientes que dispongan
de amplios recursos económicos.
Desde la perspectiva italiana, la abogada Valeria Affer lamenta que se
abandonase el proyecto inicial de una
patente comunitaria y que no se haya
optado por un sistema como el de las
marcas y diseños, alegando que hubiese sido más lógico crear un tribunal
especializado en patentes dentro de
la UE.
David Pellisé, Presidente de la Asociación para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual, declaró

que a pesar de que se considere que
España boicotea el sistema, nunca se
opuso a renovar el régimen de patentes. De hecho, se considera que el
sistema actual es obsoleto y hay que
aportar mayor seguridad a los inversores. Sin embargo, España no aprueba el sistema que se ha instaurado,
por ser discriminatorio, complejo y
costoso, y por considerar que la UE
no sale particularmente reforzada.
Desde la Oficina Española de Patentes
y Marcas, Luis Gimeno Olcina recuerda que la cuestión del idioma requiere
unanimidad. Igualmente recuerda que
al no contemplarse el español como
idioma, desde España se propuso que
sólo se adoptase como idioma el inglés, propuesta que fue rechazada.
Respecto a cómo se verá afectada España si el sistema sale adelante, dependerá sobre todo de cuanto importen o exporten las empresas españolas. Pero es innegable, que dentro del
sistema España sería designada en
más solicitudes que quedando fuera
de él.
Una de las grandes virtudes del
proyecto era el gran beneficio que
iba a reportar a las PYMES. Sin embargo, como expuso Ignacio Marqués
Jarque, abogado en Baker&McKenzie,
hay que preguntarse a quién beneficia
realmente el sistema. Los supuestos
ahorros en traducciones y en tasas de
renovación y registro serían asumidos
por los agentes de patentes. Además,
las PYMES no son las empresas más
interesadas en designar múltiples países. Igualmente, las tasas judiciales de
acceso a la Justicia son muy elevadas
en el nuevo sistema, hay que considerar que las empresas no solamente
pueden ser las que acudan a ella sino
también la parte demanda. Por tanto, el sistema de patente unitaria no
beneficia tanto como se esperaba a
las PYMES que se enfrentan a un sistema, en definitiva, muy costoso para
sus necesidades.
La Jornada culminó con Desantes llamando a la Unión Europea a recuperar
su visión y a la necesidad de avanzar
hacia una política de patentes de la
Unión Europea.
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TRIBUNA OBERTA

Hem de lluitar contra
la desigualtat
LA SITUACIÓ DE CRISI FINANCERA HA FET AUGMENTAR LA DESIGUALTAT ENTRE LES
PERSONES. L’AUTOR DE L’ARTICLE EXPOSA, D’UNA BANDA, ELS MOTIUS PELS QUALS LA
DESIGUALTAT EXTREMA NO ÉS BONA PER A NINGÚ, I DE L’ALTRA, QUINES ACCIONS ES
PODEN DUR A TERME PER LLUITAR-HI EN CONTRA.

Francesc Mateu
Director d’Oxfam Intermón a
Catalunya.

L

es 85 persones més
ri q u e s d e l m ó n te nen la mateixa fortuna que la meitat de
la població, és a dir,
que 3.500 milions de
persones. Fa uns anys que a Oxfam
Intermón ens preocupa la pobresa
però sobre tot l’augment de la desigualtat, és a dir, que uns pocs tinguin
cada vegada més ingressos mentre
un grup creixent de persones tenen
molt poc, o quasi bé res.
Actualment sabem dues coses molt
importants al voltant de la riquesa.
La primera és que no és infinita. La
segona és que hi ha prou riquesa
perquè tothom pugui viure amb dignitat. Coneixent aquestes dues realitats, no és del tot apropiat dir que
lluitem contra la pobresa. Realment
la nostra tasca és lluitar contra la
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desigualtat. La feina no es modifica substancialment però els matisos
que afegeix el nou terme ens resulten especialment útils.
I és que, encara que costi de creure, des que va començar la crisi, el
nombre de milionaris s’ha duplicat,
segons un estudi que vam treure
aquest octubre. Això vol dir que les
85 persones més riques del món van
incrementar la seva fortuna mig milió
de dólars cada minut durant l’últim
any. Des del nostre punt de vista, la
desigualtat extrema no és bona per a
ningú per les següents raons:
1. No és èticament acceptable. “La
terra produeix prou per satisfer les
necessitats de cada home, però no
la cobdícia de cada home” va dir
Ghandi. Des del punt de vista ètic és
impossible justificar la desigualtat,

especialment quan aquesta degrada
la dignitat humana de milers de milions de persones al món, que no tenen
ni l’imprescindible per a viure.
2. És ineficient econòmicament.
Tants diners en mans de poques persones són poc útils. Si el mexicà Carlos Slim, la persona més rica del món
actualment, decidís gastar-se l’animalada d’1 milió d’euros cada dia, trigaria
220 anys en polir-se tota la seva fortuna. En canvi, aquests diners incrementarien el poder adquisitiu de centenars
de milers de persones.
3. Corromp la política. Les grans fortunes sempre volen incidir en el poder
polític per mantenir els seus privilegis
i, per tant, amb un espiral sense fi estan acabant amb la democràcia i com
es pot constatar fàcilment avui en dia.
4. És font de conflicte i divisió. Les diferències tan evidents i abismals entre
rics i pobres generen inestabilitat política i social, i desencadenen situacions
de violència que no són bones per a
ningú, ni tan sols pels rics.
5. És evitable. Tenim prou mecanismes per legislar i prendre decisions
polítiques que ens permetin acabar
amb la desigualtat.
Malgrat tot això, 7 de cada 10 persones al món viuen en països on la
desigualtat s’ha incrementat els darrers 30 anys. No només està augmentant la diferència sinó que estem
en un moment realment preocupant.
A Àfrica, mentre 16 persones tenen
fortunes superiors a mil milions de
dòlars, 358 milions viuen amb menys
d’un dòlar al dia. A l’Índia, podrien
acabar dues vegades amb la pobresa extrema amb la fortuna dels indis
més rics. A l’Estat espanyol, només
3 persones acumulen una riquesa
que duplica amb escreix la que té el
20% més pobre de la població.
És evident que cal reduir la desigualtat, limitar l’acumulació de riquesa
i posar fre a la pobresa extrema. I
com ho podem fer? El primer que cal
és ser conscients que la desigualtat
és un problema. Un problema, a més

Ens cal fer front a la
desigualtat perquè
aquesta actua com un
càncer que ho envaeix
tot i ho fa tot malbé. És
bàsic que recuperem
els drets a casa nostra i
lluny d’aquí, si no volem
fer passos gegants
enrere

a més, que és global i que no es pot
solucionar només en clau local. El
segon que ens cal és pensar èticament i situar per davant de tot les
persones i la seva dignitat. I quan diem les persones, volem dir totes. No
les que parlen català, les més properes, les del meu país o la meva cultura, sinó tothom! Cal que recuperem
el concepte de dignitat humana i les
seves conseqüències. I és que tota
persona pel sol fet de ser-ho, té uns
drets mínims que cal assegurar. No
per generositat sinó per justícia. Encara que visquin a 6.000 km, tinguin
una altra cultura, un altre idioma, no
els coneguem o pensin diferent que
nosaltres.
Aquest és el marc amb el que cal
que treballem per canviar la situació
localment i globalment.
A nivell del nostre país (sigui el que
tenim o el que vulgueu tenir), caldria:
1. Maduresa democràtica que reforci i regeneri el sistema que, en
aquest moment, es troba capturat
per l’elit política. Això implica que la
ciutadania s’ha d’arremangar participar, pressionar per aconseguir transparència a tots els nivells de la vida
política. Segurament vol dir capgirar les dinàmiques actuals. Això ho
hem d’acompanyar amb mesures
que assegurin una separació real de
poders;
2. Assegurar un terra per sota del
qual no hi hagi ningú. És a dir, limitar
la desigualtat per baix. Això implica

inversió en serveis socials públics i
de qualitat, com la salut i l’educació;
3. Assegurar ingressos suficients
per poder invertir en serveis socials.
L’eina més senzilla i eficaces fer-ho
amb la fiscalitat. Una fiscalitat simplificada, justa i progressiva que sigui realment distributiva;
4. També podem fixar mesures que
limitin la desigualtat com ara establir
topalls entre les diferències salarials
dins d’una mateixa empresa;
5. Refundar la política exterior del
país i deixar-la d’entendre només
com un element de vendes i ingressos i afegir d’una manera clara els
components ètics que facin que el
nostre progrés no sigui a costa de
persones que estan lluny de casa. És
a dir unes polítiques realment transversals interna i externament de cooperació internacional.
Aquestes mesures locals cal acompanyar-les de mesures globals:
1. Assegurar una fiscalitat internacional que no permeti evadir i eludir impostos en els països on realment operen i l’eradicació dels paradisos fiscals;
2. Assegurar sous dignes a qualsevol país del món;
3. Assegurar una política de Cooperació Internacional que garanteixi
l’exercici dels drets fonamentals allà
on no es compleixin.
Ens cal fer front a la desigualtat perquè aquesta actua com un càncer
que ho envaeix tot i ho fa tot malbé.
És basic que recuperem els drets a
casa nostra i lluny d’aquí, si no volem
fer passos gegants enrere.
Ens pot resultar estrany que una
ONG que ens pensàvem que només
es dedicava a fer escoles, pous i repartir llavors digui aquestes coses.
I és que fa temps que, a part de fer
escoles, pous i repartir llavors, volem
canviar les causes que ens porten a
fer tot això. I si la causa principal és
la desigualtat, cal que la combatem
amb força. Comptem amb vosaltres.
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Els nens de la recessió: l’impacte de
la crisi en la infància i com lluitar contra
la desigualtat i la pobresa infantil
SI BÉ LA RECESSIÓ ÉS MUNDIAL, NO EN TOTS ELS PAÏSOS RICS S’HA CONVERTIT EN UNA
CRISI PER A LA INFÀNCIA. L’EMPITJORAMENT DEL BENESTAR ENTRE ELS CIUTADANS
MENORS DE 18 ANYS, “INFANTS” EN ELS TERMES DE LA CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE
L’INFANT, VARIEN EN CADA PAÍS EN FUNCIÓ DE LA INTENSITAT DE LA RECESSIÓ, LA SITUACIÓ
ECONÒMICA ANTERIOR, LA SOLIDESA DE LA PROTECCIÓ SOCIAL I, EL MÉS IMPORTANT, LES
RESPOSTES POLÍTIQUES. AQUESTA ÉS UNA DE LES CONCLUSIONS DE L’INFORME D’UNICEF
“LOS NIÑOS DE LA RECESIÓN” PRESENTAT RECENTEMENT I QUE ANALITZA LA SITUACIÓ A 41
PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I DE L’OCDE DES DE TRES DIMENSIONS: LA POBRESA INFANTIL,
LES PERSPECTIVES PELS MÉS JOVES I L’AUTOPERCEPCIÓ SOBRE LA VIDA.
nivell de vida adequat en el present
(art.27 de la Convenció). I, per altra
banda, perquè les taxes de pobresa
han augmentat amb més rapidesa (o
disminuït més lentament) entre infants i joves que entre els majors de
65 anys, posant en evidència com la
protecció a la gent gran ha resultat
més eficaç que la dels infants.

A

Maria Truñó i Salvadó
Responsable polítiques d’infància
UNICEF Comitè Catalunya

b a n s d ’e n t ra r e n
més detall sobre les
radiografies i el cas
d’Espanya, cal recordar un aspecte
important que assenyala l’estudi: és cert que les conseqüències de la crisi estan sent difícils
per a molts col·lectius, però la situació reclama una mirada especial a
la infància, per un costat, perquè la
pobresa té implicacions específiques
en els infants amb uns efectes a mig
i llarg termini, que afecten a l’exercici
de la resta de drets i a les oportunitats de futur, més enllà del dret a un
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Dit això, veiem les radiografies globals
i la situació comparada a Espanya: al
voltant de 76,5 milions de nens i
nenes viuen en situació de pobresa
als 41 països més rics del món. En
concret, entre el 2008 i el 2012 en
23 països la pobresa infantil ha augmentat. Espanya es situa en la posició 35 dels 41 països per la seva
mala evolució en la taxa de pobresa infantil que es va incrementar en
8 punts durant els anys analitzats,
mentre la pobresa entre els majors
de 65 va caure 4,2 punts. Un càlcul
global de la incidència de la crisi en els
ingressos mitjans de les llars amb fills
indica que, en aquests cinc anys, les
famílies a Espanya han perdut tota
una dècada.
De fet, tenir fills s’ha convertit, en
molts països, entre ells Espanya, en
un factor de risc de pobresa, a causa
de la manca de polítiques de suport
a la família amb infants eficaces i a
l’augment de la precarietat laboral
que està provocant el fenomen dels

“treballadors pobres”, és dir, persones que, malgrat tenir feina, viuen per
sota el llindar de la pobresa. A Catalunya, dels prop de 400.000 infants
que viuen per sota el llindar de la pobresa, la meitat viuen en llars on sí
que hi ha rendes del treball, però són
insuficients per sortir de la pobresa.
Pel que fa a les perspectives de futur, el percentatge de joves que no
estudien ni treballen ha crescut de
manera espectacular en molts països, arribant als 7,5 milions només
a la Unió Europea el 2013, prop d’un
milió més respecte l’any 2008. En
aquesta classificació, Espanya ocupa
el lloc número 36 de 41, en un context on l’atur juvenil ha crescut en 31
punts, ascendint al 55% dels joves
entre els 15 i els 24 anys.
Finalment, amb la tercera dimensió
analitzada, més enllà del nivell d’ingressos familiars i de treball, veiem
que la recessió ha repercutit en altres àmbits importants de la vida de
les persones: la sensació d’inseguretat i estrés va augmentar en 18
països i el percentatge d’enquestats
que afirmen no disposar de recursos suficients per comprar aliments
per ells i les seves famílies ha augmentat en 29 dels 41 països. En
aquesta classificació d’autopercepció de l’evolució de la vida, Espanya
s’ubica en la posició 37 de 41 i ha
empitjorat en els quatre indicadors
que es medeixen (diners suficients
per aliments, estrés, satisfacció vital
i oportunitats per aprendre i créixer
dels infants).
Una resposta desigual
En aquest escenari desolador, hi ha
una bona notícia que posa en evidència la urgència de dur a polítiques decidides de protecció de la
infància: durant els anys de crisi,
18 països han aconseguit reduir les
taxes de pobresa infantil implementant polítiques públiques de suport
a les famílies amb fills més vulnerables. Destaquen en aquest afany
països com Xile, Polònia, Austràlia,
República Eslovaca, Suïssa o Noruega. Així, mentre 6,6 milions d’infants queien sota el llindar de la pobresa, uns altres 4 milions aconse-

guien sortir-ne. És cert que alguns
països estaven més ben posicionats
per capejar la tempesta econòmica i
que alguns portaven temps aplicant
mesures sòlides de protecció social. Malgrat això, la resposta política
de cada govern a la crisi ha demostrat tenir un impacte fonamental en
el benestar dels ciutadans menors
de 18 anys.
L’informe analitza casos com el
d’Austràlia que, des d’un inici, va
integrar la protecció de les famílies
en la seva estratègia de recuperació
econòmica amb un paquet d’estímul
fiscal, del qual una part significativa
es va destinar a donar suport a les
famílies amb dificultats econòmiques
per tal de mantenir el seu nivell de
consum. En aquest cas, les prestacions monetàries adreçades a les famílies de baixos ingressos amb infants
han resultat ser beneficioses per a
tothom: han protegit els infants en
situació de pobresa i han estimulat el
consum impulsant així la recuperació
econòmica. El cas d’Islàndia també
és interessant: malgrat que el seu
marge fiscal s’ha empetitit durant la
crisi, ha substituit un impost de taxa
únic per una estructura progressiva i
ha dedicat els ingressos addicionals
a millorar la protecció social, aconseguint així reduir la desigualtat i la
pobresa infantil.
Els infants de la recuperació
Quin futur espera a les nenes i nens
oblidats en temps de crisi? Si la desatenció persisteix, la crisi seguirà
castigant a la infància molt després
de qualsevol recuperació econòmica. Està en joc el benestar a llarg
termini de les nostres societats. En
aquest sentit, l’evolució comparada
de les dades de pobresa infantil, inversió suficient i la debilitat de les
polítiques públiques de família i infància a Espanya fan imprescindible
l’adopció, entre d’altres, de dues
mesures urgents.
En primer lloc, un Pacte d’Estat per
la Infància per revertir aquesta tendència, rescatar els infants i blindar
els seus drets amb un compromís
explícit de posar fi a la pobresa infantil i a la creixent i enorme desi-

gualtat entre els infants més rics i
els més pobres (desigualtat que ja
és més gran entre els menors d’edat
que entre els adults). Aquesta iniciativa es va plantejar al III informe “Infancia en España” d’UNICEF i també
l’impulsen altres organitzacions i ha
rebut adhesions ciutadanes i institucionals (www.unicef.es/yopidopacto)
En segon lloc, el fet que la pobresa
i exclusió social entre els infants a
Catalunya i Espanya ja afecti pràcticament a 1 de cada 3 (taxa AROPE), hauria de fer-nos avançar en
el debat i la presa de decisions públiques sobre la garantia de rendes
suficients a les famílies amb infants.
En aquesta direcció, UNICEF Comitè Catalunya proposa una prestació
per tots els infants entre els 0 i els
17 anys que viuen per sota el llindar
de la pobresa (actualment situat en
1.650 al mes per una família de 2
adults i dos infants). Una prestació
d’aquestes característiques amb un
import de 100 al mes donaria cobertura a prop de 400.000 infants
i s’estima que reduiria la taxa de
pobresa infantil en un 20%, apropant-nos així, a la mitjana europea
(veure l’article Mesures contra la pobresa infantil a Catalunya: prestació
per a famílies amb infants en situació de pobresa publicat per UNICEF
Comitè Catalunya).
Aquesta mesura reforçaria les dèbils polítiques familiars en vigor que
combinen prestacions i deduccions
estatals i autonòmiques i que han
estat històricament deficitàries i, actualment, del tot insuficients i poc
eficaces per lluitar contra la pobresa
infantil. A més, una prestació com la
proposada, suposaria incrementar la
baixa inversió en infància a Catalunya i Espanya que està per sota de
la mitjana europea (0,9% del PIB a
Catalunya, 1,4% a Espanya i 2,2% a
la UE-28). Així mateix, tirar endavant
aquesta mesura implicaria seguir la
recomanació europea “Invertir en
infància” i, especialment, avançar
en l’aplicació de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant que el passat
novembre va commemorar el seu 25è
aniversari. Com sabem, a desigualtat
creixent, drets menguants.

MÓN JURÍDIC DESEMBRE 2014 - GENER 2015 33

“Els infants són
els grans afectats per
la crisi econòmica”

JOSEP MARQUÈS
AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES QUE REALITZA EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE
BARCELONA I QUE ES DESTINARAN A CREU ROJA JOVENTUT, MÓN JURÍDIC HA ENTREVISTAT JOSEP MARQUÈS,
EL PRESIDENT D’AQUESTAT ENTITAT A CATALUNYA PER TAL DE CONÈIXER ELS PRINCIPALS PROJECTES D’UNA
INSTITUCIÓ QUE VA NÉIXER PER ASSISTIR A FERITS DE GUERRA I AFECTATS PER EMERGÈNCIES INTERNACIONALS.
ENTREVISTA PER ROSER RIPOLL | FOTOGRAFIES PER ALBERT MUÑOZ

Avui en dia quin és l’àmbit prioritari
d’actuació de Creu Roja?
El col·lectiu més prioritari per a nosaltres és la infància.
És el col·lectiu que es troba en ple període de desenvolupament físic, d’adquisició de coneixements... És molt
greu que la situació de crisi econòmica porti als infants
a partir dèficits alimentaris. En els nostres estudis de
l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja. Hem observat que el 70% de famílies que atenem en projectes
de lluita contra la pobresa no poden garantir una alimentació saludable als seus fills i filles, o que el 38% no poden pagar el menjador escolar.
Per poder garantir l’alimentació dels infants tant dins
com fora dels centres escolars, desenvolupem projectes
estratègics a l’escola, com les beques de menjador, o
repartim targetes de prepagament perquè les famílies
puguin comprar aliments per als seus fills i filles; perquè
tinguin una alimentació adequada a les seves llars.
Són projectes amb què busquem també la dignificació
de les famílies, perquè amb aquestes targetes compren
en comerços, com ho fa la resta de la ciutadania.
Busquem mecanismes per evitar la seva estigmatització.
Al marge dels infants, un altre col·lectiu que necessita
ajuda són les persones afectades per la crisi econòmica.
Entre aquests també està la gent gran. Tant si tenen
pensions dignes com si no moltes passen per dificultats
perquè han d’ajudar els seus fills i filles si estan a l’atur.

hem repartit ajut alimentari a 61.000 infants en risc, un
24% més que el 2012. Això inclou les beques de menjador i les targetes de prepagament que comentava abans,
també les beques d’alimentació per a secundària que
vam començar a distribuir el curs passat amb un projecte pilot que hem anomenat #Menjarsalinsti i projectes de
més llarga trajectòria com el Programa d’Aliments de la
Unió Europea o els paquets de suport social amb productes de primera necessitat.

Quin balanç fan dels primers sis mesos del projecte
l’Aliança Humanitària?
Faig una valoració molt positiva. A hores d’ara, ja
hem recollit més de 626.000 euros per a projectes
d’alimentació infantil i hem aconseguit el suport de 83
empreses i de 40 entitats. I també vull destacar des de
la nostra xarxa territorial d’assemblees de tot Catalunya
que s’han fet 94 activitats per promoure l’Aliança Humanitària. Dels resultats que hem tingut fins ara, estem,
per tant, molt contents, però esperem arribar a l’objectiu
marcat d’ara en endavant.

“Aquest any, ja hem repartit ajut
alimentari a 61.000 infants en risc,
un 24% més que el 2012”

Els infants són més vulnerables.
Com ha augmentat el nombre d’infants que reben
assistència alimentària en aquests últims anys?
Els infants són afectats per la crisi econòmica. Fruit
d’això, el passat mes de maig, vam iniciar la campanya
de “l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil” per
fer xarxa entre l’administració, les empreses, els col·legis
professionals com el seu, els socis i sòcies de l’entitat...
Tot això, amb l’objectiu de recaptar en un any 1.000.000
euros per distribuir 100.000 ajuts alimentaris per als
infants.
Aquesta campanya justament l’hem realitzada per aplegar més recursos per als nostres projectes d’alimentació
infantil, que han experimentat un important increment
d’usuaris i usuàries durant els últims anys. Aquest any, ja

Paral·lelament a aquesta campanya, aquest hivern també
fem una campanya per garantir l’alimentació saludable
a 4.600 infants en risc, per a qui repartirem targetes
de prepagament, i vestuari d’hivern per a un miler. Una
campanya amb la qual arribarem a prop de 5.000 infants
en total, perquè alguns d’ells rebran els dos tipus d’ajuda.

Ha canviat el perfil de persones
que demanen ajuda a Creu Roja?
Sí. Abans de la crisi, fins als anys 2006 i 2007, la Creu
Roja, atenia sobretot un perfil de persona amb una situació de vulnerabilitat o pobresa cronificada, fora del mer-

OPINIÓ
PARLEM AMB...LLUÍS BASSAT
cat de treball, o població nouvinguda sense la situació regularitzada. Però, degut a la crisi, sobretot des de 2009 i
2010 estem atenent persones nouvingudes a la pobresa,
persones que havien tingut una situació normalitzada
fins ara, bàsicament d’origen autòcton.

Quin paper juga la justícia a l’hora de
garantir el dret a una alimentació adequada?
El dret a l’alimentació està recollit en diverses declaracions i compromisos internacionals, però, malauradament, no sempre hi ha prou garanties perquè tots els
infants hi tinguin accés. El dret a l’alimentació està supeditat actualment al fet de tenir una feina, o si més no
a tenir prestacions que garanteixin els mínims ingressos
per poder cobrir necessitats bàsiques i viure amb dignitat. En un context de crisi, quan augmenten les persones
que estan a l’atur, algunes ja sense prestacions, aquest
dret, per tant, està en perill.
En aquest sentit, la Creu Roja, a més de demanar evidentment que s’emprenguin polítiques per generar llocs
de treball, també proposem la creació d’una Renda de
Ciutadania, que entenem hauria de ser un nou contracte
social d’ajut per a qui no rep cap prestació i que s’hauria
d’incorporar al catàleg de serveis d’acció social.

De tots els projectes i programes que
heu creat per a la infància, de quin n’esteu
més orgullosos pels resultats obtinguts?
A més de ‘l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil’, ens sentim molt orgullosos del canvi del nostre
model d’atenció a famílies i infants que hem fet durant
els últims anys. Tradicionalment, havíem actuat de la mà
dels serveis socials dels diferents ajuntaments, que ens
derivaven persones en risc d’exclusió que necessitàvem
la nostra ajuda. Però, ens vam trobar amb l’inici de la crisi i la necessitat d’ajuda urgent que requerien cada vegada més persones, que necessitaven suport. Vam formar
personal tècnic i voluntariat, vam dotar a la institució de
l’estructura necessària i vam invertir en el nou projecte
dels ‘Punts de Suport a les Famílies’.
Aquests Punts, que estem estenent en municipis i comarques d’arreu de Catalunya, posen les famílies al
centre de la seva intervenció, cobrint de forma integral
necessitats d’alimentació, reforç escolar, roba, transport,
pobresa energètica... Ara atenem directament aquestes
persones, sense deixar de banda, evidentment, els Serveis Socials i aquelles persones que ens deriven.
Vull destacar que aquest model busca promoure
l’autonomia de les famílies, ajudant-les, però alhora apoderant-les... Per exemple, també derivem algunes persones dels ‘Punts de Suport a les Famílies’ a programes
d’ocupació. L’objectiu és que, finalment, la família tingui
autonomia econòmica i personal i pugui fer-se càrrec
dels seus fills i filles, sense l’ajuda de la Creu Roja perquè
ja no la necessitin.
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JOSEP MARQUÈS
Economista i Consultor d’Empresa.
És president de Creu Roja a Catalunya
des del 31 de maig de 2007. És un dels
quatre representants de la Creu Roja a
Catalunya en el Comitè Nacional de la
Creu Roja Espanyola.Va començar com
a voluntari a finals dels anys 70 a la
Creu Roja a Granollers, com a professor
de socorrisme. Aquesta primera col·laboració perdura fins a
l’any 1982. L’any 1990 torna a incorporar-se a la Creu Roja a
Granollers, com a vicepresident local fins a l’any 1994, on agafa
la presidència de la Creu Roja a l’esmentada ciutat. L’any 2000
entra a formar part de l’equip directiu de Creu Roja a Barcelona,
com a vicepresident provincial, encarregant-se especialment del
desenvolupament local i comarcal de la província de Barcelona.

Ha influït la crisi en les donacions que rebeu?
Tenim una societat civil molt viva. A l’inici de la crisi
econòmica, l’any 2009, teníem prop de 181.000 socis i
ara ja en tenim més de 205.000 a tot Catalunya. Fem
moltes accions per fer més socis i sòcies, però la societat respon de forma molt positiva. De fet, hem passat
de recaptar vora 11 milions anuals per quotes de socis
el 2009 a recaptar prop de 18 milions en l’actualitat. I
també vam incrementar d’un 49% entre 2009 i 2013 la
recaptació del Sorteig d’Or.
I també és cada vegada més important el partenariat
amb les empreses. Les empreses col·laboren amb nosaltres, no només amb diners o en espècie, sinó també
amb els nostres projectes d’ocupació.

Com valoreu la 22a campanya de
recollida de joguines de Nadal?
Enguany, Creu Roja Joventut espera repartir joguines
a 30.000 infants, més del triple que l’hivern de 2008.
D’una banda, lamentem que cada cop més famílies necessitin aquest suport, però alhora valorem molt positivament el suport social a aquesta campanya. A més,
també ens permet sensibilitzar la societat sobre el dret
de tots els infants a jugar i el valor educatiu del joc.

La Creu Roja té 18.500 voluntaris i voluntàries a Catalunya, xifra que ha crescut en 2.000 persones en els
últims 4 anys. L’entitat compta amb 205.000 socis i
sòcies a Catalunya.
Les persones interessades en fer-se sòcies o voluntàries de la Creu Roja poden consultar l’apartat
Col·labora del web www.creuroja.org

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
JUNTA EN DIRECTE

Nova estructuració del Col·legi,
congelació de quotes i austeritat són les
línies d’actuació de l’ICAB per al 2015
conèixer el posicionament d’aquesta
corporació sobre tots aquells temes
que afecten l’advocacia i els drets
de les persones. La potenciació de
la marca institucional i la presència
dins la societat és bàsica per aconseguir influir decisivament. Per aquest
motiu, l’ICAB iniciarà una campanya
de publicitat per consolidar el prestigi de l’advocacia, la professionalitat
d’aquest col·lectiu, el rigor i la qualitat dels serveis prestats.

E

n el transcurs de la
Junta General Ordinària, celebrada el 18
de desembre, es va
aprovar per 202 vots
a favor, 25 en contra i
4 abstencions el pressupost del Collegi d’Advocats de Barcelona per al
2015.
Aquesta sessió es va iniciar amb
el parlament del degà del Col·legi,
Oriol Rusca, per explicar la nova estructuració de la corporació davant
els possibles canvis normatius que
podria presentar l’entrada en vigor
d’una nova llei de col·legis professionals de caràcter estatal que vol
afeblir aquestes corporacions, però,
també d’acord amb el compromís
establert per la Junta d’estudiar fórmules que permetin als col·legiats
mantenir la totalitat dels més de 200
serveis que presta la corporació o bé
optar per aquells que més usen.
Aquesta nova estructura diferencia-

rà les funcions públiques i essencials
de l’ICAB - Deontologia, Honoraris,
Justícia Gratuïta, la representació
institucional, les quotes obligatòries
al Consejo General de la Abogacía i
Consell de l’Advocacia Catalana i la
contribució a la Fundació Ignasi de
Gispert -, d’uns serveis privats formats principalment per la Formació
i Documentació així com l’aportació
d’eines i utilitats per a l’exercici diari
de la professió.
Aquestes dues estructures han d’estar regides per la proximitat i facilitat d’accés pèro també per “l’escolta
activa dels col·legiats”, amb l’objectiu de millorar els serveis oferts i de
crear-ne de nous d’acord amb les
necessitats de l’advocacia en cada
moment.
El degà va explicar que l’altra gran
línia d’actuació que ha presidit l’actuació del Col·legi ha anat encaminada
a incrementar la presència i donar a
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Emprenedoria i nous estatuts
Entre les novetats per al 2015, el
degà va destacar els serveis encaminats a promoure l’emprenedoria; la consolidació dels sistemes
de treballs certificats per mitjà del
sistema ISO9001, promoure la internacionalització de l’advocacia i desenvolupar una política de responsabilitat social corporativa. També
insistir en la línia de desenvolupar
els valors que ens són propis com
advocats i que són la base de la deontologia professional. Però també
és un objectiu fonamental disposar
dels nous estatuts col·legials que
s’ajustin a les demandes actuals de
l’advocacia recordant que, fins al 19
de desembre han estat sotmesos a
informació pública els nous estatuts
col·legials.
Quotes col·legials congelades
des de 2009
El tresorer del Col·legi, Josep Capdevila, va iniciar l’explicació del pressupost del 2015 fent menció a l’esperit
d’austeritat i de responsabilitat com
a valors fonamentals, sense perjudici que en termes generals, es podia
parlar d’un pressupost de continuïtat
com ho fa palès la congelació de les
quotes col·legials tot recordant que
en l’exercici anterior ja es va rebaixar
en un 20% les del primer any de
col·legiació.

Igualment, i d’acord amb el compromís establer t pel degà Oriol
Rusca, Capdevila va exposar que
es començarà a treballar en una estructura de finançament que permeti als col·legiats escollir el nivell d’ús
dels serveis no públics prestats per
l’ICAB. Això es traduirà en un descompte (del 7,50%) si es renuncia a
l’ús de “formació i documentació”
o bé a les “solucions professionals”
(ser veis diversos ofer ts actualment pels diferents departaments).
Aquest descompte s’aplicarà sobre
la quota un cop descomptats els imports relatius al pagament que obligatòriament s’ha de fer al Consejo
General de la Abogacía Española i
al Consell de l’Advocacia Catalana
i per tant, sobre la part “operativa”
de la quota.
Aquesta renúncia comportarà entre d’altres condicions, la necessitat d’acreditar tenir una pòlissa de
responsabilitat civil i el fet d’haver
de pagar per usar serveis que abans
estaven inclosos, i en d’altres casos
la impossibilitat d’accedir-hi. La renúncia també comportarà el canvi
del carnet col·legial. Per dur a terme
la renúncia, s’haurà de tramitar entre
gener i octubre, per ser aplicable a
tot l’exercici següent. Enguany, però, la renúncia s’haurà de fer durant
el mes de gener per aplicar-se en
aquest mateix exercici pressupostari.
El tresorer va ressaltar també que
mantenir la quota (congelada des
de fa més de 5 anys) donarà dret a
l’accés a tots els serveis col·legials
en algunes ocasions amb descomptes m olt im p or t a nt s. Ta m b é va
explicar que enguany en el rebut
mensual de la quota s’informarà
de l’import destinat a finançar la
Fundació Ignasi de Gispert, creada per donar suport als advocats
que es trobin en situacions difícils
per qüestions de malaltia o altres
causes, i que enguany és de 18,60
euros per any i col·legiat.
A continuació es va procedir a les
votacions del pressupost presentat
per la Junta de Govern així com al
torn obert de preguntes per part
dels col·legiats assistents.

El Ministre de Justícia es
reuneix amb la Junta de
Govern de l’ICAB

E

l Ministre de Justícia,
Rafael Catalá, va visitar per primer cop
el Col·legi d’Advocats
de Barcelona el passat 18 de desembre.
La Junta de Govern va traslladar al
ministre la preocupació per la llei de
taxes judicials, la reforma de la Justícia Gratuïta i la Llei d’Enjudiciament
criminal (LECrim) i va qualificar com
a molt positiva l’acollida que ha tingut
el ministre.

A la reunió també van assistir María de
los Llanos de Luna, delegada del Govern a Catalunya; Miguel Angel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; José
María Romero de Tejada, fiscal Superior de Catalunya; Abel Pié, president
del Consell de l’Advocacia Catalana;
Joan Carles Ollé, degà del Col·legi de
Notaris de Catalunya; Ignacio López
Chocarro, degà del Consell de Col·legis
de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; i Luis A. Suarez Arias, degà del
Col·legi de Registradors de Catalunya.

L’Associació Catalana de Pèrits
Judicials i Forenses convoca la 6a
edició del premi ‘Treballs de Recerca’

A

questa edició ser virà p er
aprofundir i tractar la
figura del pèrit judicial i la seva
intervenció en el procés judicial
espanyol. El premi va dirigit a
p èrits, advoc ats exercents o
sense exercici, procuradors dels
tribunals, llicenciats o doctorats
en Dret, estudiants del darrer
any de llicenciatura de Dret, així
com personal docent universitari.

Els treballs que optin al premi
s’hauran de presentar màxim
divendres, 9 de gener de 2015.
El premi es lliurarà en el marc dels
actes de celebració de la Festivitat
de Sant Raimon de Penyafort 2015
que organitzarà l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona.Per a més
informació, consulteu les bases al
web col·legial (www.icab.cat).
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DRET CIVIL
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO,
RODRIGO (COORD.); ÁLVAREZ
OLALLA, PILAR (AUTS.)...[ET
AL.]
Comentarios a la Ley de
propiedad horizontal. 5ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014.
[347.238.3(46)Com]
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Formularios de arrendamientos
urbanos. Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2014.
[347.453.3(46)(083.2)For]
Formularios de propiedad
horizontal. Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2014.
[347.238.3(46)(083.2)For]

VITALI, PAOLA
La mediación en los conflictos
transfronterizos en materia civil y
mercantil: un enfoque específico:
la mediación en los conflictos
transfronterizos entre España e
Italia. Barcelona: Biblioteca del
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
2014.
Biblioteca Digital

IGLESIA MONJE, MARÍA ISABEL
DE LA; MUÑOZ GARCIA, CARMEN
(DIRS.)
Manual práctico de la
economía del matrimonio
y del derecho de sucesiones.
Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.626(46)(076)Man]
JARDÍ ORTIZ, LYDIA
La mediació familiar: com a
mètode alternatiu de resolució de
conflictes dins o fora del procés
judicial i la intervenció del menor
en els conflictes transfronterers.
Barcelona: Biblioteca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, 2014.
Biblioteca Digital
RODA Y RODA, DIONISIO
El interés del menor en el
ejercicio de la patria potestad:
el derecho del menor a ser
oído. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.634(46)Rod]
SOLER PRESAS, ANA; OLMO
GARCÍA, PEDRO DEL (COORDS.);
BASOZABAL ARRUE, XAVIER
(AUTS.)…[ET AL.]
Practicum daños: 2015.
Valladolid: Thomson Reuters
Aranzadi, 2014.
[347.5(46)(076)Pra]

DRET
CONSTITUCIONAL
CAPDEFERRO I PLA, JOSEP;
SERRA I PUIG, EVA
La defensa de les Constitucions
de Catalunya: el Tribunal de
Contrafaccions (1702-1713).
Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de
Justícia, 2014.
Biblioteca Digital
CUESTA LÓPEZ, VÍCTOR;
SANTANA VEGA, DULCE M.
(DIRS.)
Estado de derecho y
discriminación por razón de
género, orientación e identidad
sexual. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[331.44(46):342.722Est]
FERNÁNDEZ-CORONADO
GONZÁLEZ, ANA (COORDS.)...
[ET AL.]
Libertad de conciencia, laicidad
y derecho: liber discipulorum:
en homenaje al prof. dr. Dionisio
Llamazares Fernández. Cizur
Menor (Navarra): Civitas Thomson
Reuters, 2014. [342.731(46)Lib]
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE
ROMANI, CARLOS (DIR.);
CARNERERO CASTILLA, RUBÉN
(AUTS.)…[ET AL.]
Nuevos desarrollos en el derecho
internacional de los derechos
humanos: los derechos de las
víctimas. Cizur Menor (Navarra):

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

Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[DH-342.7Nue]
GALÁN MUÑOZ, ALFONSO
(COORD.); ARRIBAS LEÓN,
MÓNICA...[ET AL.]
La protección jurídica de la
intimidad y de los datos de
carácter personal frente a
las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[342.738(46):004.7Pro]
eBook Biblioteca Digital

LOUSADA AROCHENA, JOSÉ
FERNANDO
El derecho fundamental a la
igualdad efectiva de mujeres
y hombres: fundamentos
del derecho a la igualdad
de género y, en especial, su
aplicación en el derecho del
trabajo y de la seguridad social.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[342.722(46):347.156Lou]
eBook Biblioteca Digital

DRET FISCAL
ARNÁIZ ARNÁIZ, TEODORO
(DIR.); ARRANZ SANGUINO,
GERARDO (AUTS.)...[ET AL.]
Practicum procedimientos
tributarios: 2015. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2014.
[336.225.6(46)(076)Pra]

PÉREZ ROYO, FERNANDO (DIR.);
GARCÍA BERRO, FLORIÁN
(AUTS.)…[ET AL.]
Curso de derecho tributario: parte
especial. 8ª ed. Madrid: Tecnos,
2014. [336.22(46)(035)Cur]

DRET
INTERNACIONAL
GALLO COBIÁN, VIRGINIA
La responsabilidad internacional
de las organizaciones
internacionales y sus estados
miembros, con particular
atención al caso de la Unión
Europea. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[341.1:347.51Gall]
LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA,
MERCEDES
Las garantías procesales en el
espacio europeo de justicia penal.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[341.98(4-672UE)Llo]
eBook Biblioteca Digital

DRET LABORAL
BENAVIDES VICO, ANTONIO
La gestión especializada de
nóminas y seguros sociales.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2014. [331.2(46)Ben]
CASSINI GÓMEZ DE CÁDIZ,
JAVIER (DIR.)
Practicum prevención de riesgos
laborales: 2015. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2014.
[331.82(46)(076)Pra]
DÍAZ RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL
La actuación de la inspección
de trabajo. 2ª ed. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2014.
[331.94(46)Dia]
FALGUERA BARÓ, MIQUEL
ÀNGEL; OLLÉ SESÉ, VERÓNICA
(DIRS.); ARASTEY SAHÚN, Mª
LOURDES (AUTS.)…[ET AL.]
Practicum proceso laboral: 2015.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2014.
[331.16(46)”2011”(076)Pra]
FONT MAS, ANTONIO
Temas de interés en materia
de transmisión de empresas.

Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014.
[331.115.1(46)Fon]
Guía de la negociación colectiva.
Madrid: Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, 2014.
[331.15(46)”2012”(036)Gui]
Biblioteca Digital
HURTADO COBLES, JOSÉ
Régimen extintivo del contrato de
alta dirección: un estudio práctico
de la jurisprudencia y doctrina
actual. Madrid, [etc.]: Centro de
Estudios Financieros, 2014.
[331.111(46):347.72.036Hur]
MARTÍNEZ ESCRIBANO,
ALFONSO (DIR.); MARTÍNEZ
NÚÑEZ, ALFONSO (COORD.);
CÁMARA LÓPEZ, MARTA (AUTS.)
[ET AL.]
Practicum recursos humanos:
2015. Valladolid: Lex Nova
Thomson Reuters, 2014.
[331.101.262(46)(076)Pra]
PERÁN QUESADA, SALVADOR
Derecho social y género: el
camino hacia la igualdad efectiva
en las relaciones sociolaborales.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014.
[331.4(46)Per]
PÉREZ DEL PRADO, DANIEL
Prestación por desempleo:
intensidad, duración y control:
los efectos económicos de
la protección frente al paro.
Valladolid: Lex Nova Thomson
Reuters, 2014. [331.68(46)Per]

SARAZÁ GRANADOS, JORGE
La transgresión de la buena fe
contractual y figuras afines:
una aplicación práctica. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014.
[331.11(46):347.14Sar]
VIÑAS ARMADA, JOSÉ MARÍA
Formación básica en prevención
de riesgos laborales: programa
formativo para el desempeño de
las funciones de nivel básico. 6ªed.
Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters,
2014. [331.82(46)(035)Viñ]

DRET MERCANTIL
CAMPUZANO, ANA BELÉN;
PALOMAR OLMEDA, ALBERTO
(DIRS.)…[ET AL.]
Agrupaciones de interés económico.
Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.722(46)Agr]
GALLEGO CÓRCOLES, ASCENSIÓN
Asesores de voto (proxy advisors) y
el ejercicio del derecho de voto en las
sociedades cotizadas. Cizur Menor
(Navarra): Thomson Reuters Aranzadi,
2014. [347.725.031(46)Gal]
Guía práctica para la empresa:
formularios, modelos y contratos.
Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters,
2014. [347.72(46)(083.2)Gui]

SÁNCHEZ DE LARA SORZANO,
CRUZ
Freelance y colaboradores:
relación laboral. Valladolid: Lex
Nova Reuters Aranzadi, 2014.
[331.72(46)San]

HERBOSA MARTÍNEZ,
INMACULADA (DIR.); GARCÍA
ÁLVAREZ, BELÉN (COORD.)
Crisis financiera y entidades de
crédito. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.734Cri]
IBÁÑEZ JIMÉNEZ, JAVIER (DIR.)…
[ET AL.]
Comentarios a la reforma del
régimen de la junta general de
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL
LLETRA IMPRESA
eBook
Recurs electrònic
Llibre electrònic
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

accionistas en la reforma del buen
gobierno de las sociedades: examen
del informe de la comisión de expertos
y del proyecto de reforma de la Ley de
Sociedades de Capital. Cizur Menor
(Navarra): Thomson Reuters Aranzadi,
2014. [347.72.036(46)Com]
NICOLÁS BERNAD, JOSÉ ALBERTO
La responsabilidad de los
administradores de la sociedad de
capital en la cotización a la Seguridad
Social. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.72.036.04(46)Nic]

DRET PENAL
FARIÑAS PRIETO, CRISTINA
Mediación en violencia de género, ¿y
por qué no?. Barcelona: Biblioteca del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, 2014.
Biblioteca Digital
GARCÍA BUENO, MARÍA PAZ
Manual de prevención de la violencia
de género en extranjeras: buenas
prácticas. Madrid: Confederación
Nacional Mujeres en Igualdad, 2014.
Biblioteca Digital
[343.615(035)Gar]

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN (DIR.);
CEREZO DOMÍNGUEZ, ANA ISABEL;
GARCÍA ESPAÑA, ELISA; PÉREZ
JIMÉNEZ, FÁTIMA
El tratamiento terapéutico en
drogodependientes como alternativa
a la prisión. Valencia: Tirant lo Blanch,
2014. [343.27(46):343.575Tra]
ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA
Las víctimas y la Corte Penal
Internacional: análisis de la
participación de las víctimas ante la
Corte. Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014. [DPI-341.49Ori]
RODRÍGUEZ CALVO, MARÍA SOL;
VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS,
FERNANDO (DIRS./COORDS.);
BUGARÍN GONZÁLEZ, ROSENDO...
[ET AL.]
La Violencia contra la mujer: abordaje
asistencial, médico-legal y jurídico.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[343.615(46)Vio]
eBook Biblioteca Digital
VIDALES RODRIGUEZ, CATY (COORD.)
Tráfico de drogas y delincuencia
conexa. Valencia: Tirant lo Blanch,
2014. [343.575(46)Tra]

RECENSIÓ
MAGALLANES, CATALINA ;
DOMÉNECH GOMIS, MARTA
Todos los procesos de extranjería
y sus actuaciones administrativas:
todo sobre extranjería,
nacionalidad, matrimonio, recursos
administrativos y procedimientos
relacionados con la práctica de
extranjería en España. Barcelona:
Bosch, 2014. [351.756(46)Mag]

Aquesta obra ofereix el material necessari per facilitar
la feina en les actuacions en matèria d’estrangeria, tant
dels advocats en exercici, gestors i tècnics que s’ocupen
d’aquest col·lectiu. Conté els principals processos i el desenvolupament dels tràmits que comporten les autoritzacions d’estada, residència i permisos de treball. Inclou les
actuacions administratives i les seves incidències, tant del
règim general com del comunitari. S’inclou un capítol sobre les autoritzacions de residència temporal a través dels
diferents procediments d’arrelament i un altre capítol sobre recursos administratius i les seves actuacions, el seu
valor i notes amb nombroses recomanacions pràctiques.
YZQUIERDO TOLSADA,
MARIANO (DIR.)…[ET AL.]
Contratos: civiles, mercantiles,
públicos, laborales e
internacionales, con sus
implicaciones tributarias.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2014. 18 vols.
[347.74(46)Con]

GARCÍA TESTAL, ELENA
Derechos de las trabajadoras
víctimas de la violencia de género.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[331.4(46):343.615Gar]

DRET PROCESSAL

GUZMÁN FLUJA, VICENTE C.; FLORES
PRADA, IGNACIO (DIRS.)…[ET AL.]
Justicia penal y derecho de defensa: un
estudio hispano-italiano sobre proceso
penal y garantías. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2014. [343.131.5(46)Jus]
LOZANO ORTIZ, JUAN CARLOS (DIR.)
Sostenibilidad y lucha contra el
fraude en la seguridad social: XIII
Jornadas de la Asociación profesional
del cuerpo superior de letrados de la
administración de la seguridad social.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014.
[343.359(46)(063)Aso]

FERNÁNDEZ ACEBO, MARÍA DOLORES
Las intervenciones corporales en el
ordenamiento jurídico español. Cizur
Menor (Navarra): Thomson Reuters
Aranzadi, 2014. [343.132(46)Fer]
PLANCHADELL GARGALLO, ANDREA
La prueba prohibida: evolución
jurisprudencial (comentario a las
sentencias que marcan el camino). Cizur
Menor (Navarra): Thomson Reuters
Aranzadi, 2014. [347.94(46)Pla]
Recurso de casación civil: cómo lograr
su admisión: doctrina, jurisprudencia,
definición, formularios y esquemas
procesales. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2014.
[347.957(46)Rec]

42 DESEMBRE 2014 - GENER 2015 MÓN JURÍDIC

225 contractes, agrupats en 185 capítols: no solament els contractes sempre presents en els manuals i tractats de dret civil,
mercantil i internacional privat més clàssics i de referència (compravenda, arrendament, serveis, obra, transport, comissió ...),
sinó també els que han començat a conviure amb ells des de la
seva indiscutible tipicitat social (leasing, patrocini, factoring empresa conjunta, societat project finance ...) i els que per la seva
sola adscripció a una família de contractes constitueixen figures
fàcilment recognoscibles (contractes bancaris, del mercat de valors, contractes sobre béns immaterials ...). Està també present
el contracte indefinit de treball, els contractes que conformen la
llarga lista de relacions laborals especials (alta direcció, representants de comerç, esportistes professionals, servei domèstic
...); els contractes del sector públic (concessió, obra, servei ...)
i els altres contractes administratius que no es regeixen per la
Llei de Contractes del Sector Públic (contractes patrimonials,
contractes de auto provisió, convenis interadministratius ...).

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
ADVOCACIA EN IMATGES

14 d’octubre: Acte d’inauguració del curs acadèmic de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, amb Núria
de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya;
Josep-D. Guàrdia i Canela, President de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya i José Mª Romero
de Tejada, Fiscal General de la Fiscalia de Barcelona.

21 de novembre: Les Juntes de Govern dels Col·legis
d’Advocats de Barcelona i de Tarragona es van reunir
a Barcelona per debatre qüestions que preocupen i
afecten l’activitat professional de l’advocacia.

17 de desembre: Miguel Ángel Gimeno, president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, signant
el llibre d’honor de l’ICAB durant la seva visita a la
Corporació.
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2 de novembre: La vicedegana del Col·legi, Rosa Ma.
Barberà i el diputat de la Junta de Govern, Josep Llàcer
van rebre l’ambaixador d’Armènia a Espanya, Avet
Adonts, a l’ICAB.

4 de desembre: La Comissió de Protecció dels Drets del
Animals (CPDA) reclama nous protocols davant futures
epidèmies com l’ebola. Aquesta és la principal conclusió
de la conferència “Cas Excalibur: salut pública o abús de
poder?” en la qual van intervenir Marga Martín, membre
de la unitat de Patologia infecciosa del Departament de
Sanitat Animal - Facultat Veterinària de la UB; Neus Pujal,
fiscal en cap de Sabadell; Antoni Trilla, cap d’Epidemiologia
de l’Hospital Clínic de Barcelona; Carles Soliva, advocat i
vicepresident de la CPDA i Jaume Fatjó, assessor jurídic del
Col·legi de Veterinaris. La conferència va ser presidida per la
diputada Carmen Valenzuela i moderada per la presidenta
de la Comissió, Magda Oranich.

13 de novembre: Visita de la Comissió de Sèniors al
Museu Olímpic Joan Antoni Samaranch.

MON JURIDIC
SERVEIS

Passes Perdudes
Regala ICAB
Si estàs buscant un regal, al Col·legi
d’Advocats de Barcelona trobareu diferents productes exclusius que podreu comprar tant per separat com
en packs de diferents articles. Així per
exemple, hi ha des d’ una maleta de
viatge per cabina, un agenda Antonio
Miró i bitlleters Pielnoble de dona i
d’home, entre altres.
Si et decideixes per un pack pots optar per 3 opcions diferents, que són:
1. Pack Antonio Miró: Agenda+ paraigües
Royal+bloc de notes: 38Ð (IVA inclós)

2. Pa ck p u nt d e llib re +b olíg raf
cross platejat: 31Ð (IVA inclós)
3. Pack USB Advocat o advocada +
carregador mòbil advocat/ada: 15Ð
(IVA inclós)
Tots els productes incorporen el
logotip del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, com a valor afegit.
Podeu adquirir el producte que
més us interessi a través de Servei
d’Atenció Col·legial.

Llibres per als
nous propòsits
d’any nou

L

’ i n i ci d ’u n n o u a ny s e m p re ve
m a rc a t p e r u n a llis t a d e b o n s
propòsits...com fer esport, aprendre
a cuinar o idiomes, dedicar més
temps a les aficions o senzillament
per a nosaltres mateixos. Amb aquest
objectiu us proposem un seguit de
llibres.
Correring,
de Carles Valls
www.correring.com
En aquesta obra el
r unn er i advo c at
Carles
Valls
reflexiona des
del punt de vista
d’un corredor
corrent que ha
re a l i t z a t d e s d e
curses populars de 10 km a maratons
sobre les seves experiències i
s e n s a cio n s q u a n re alit z a a q u e s t a
pràctica esportiva. L’autor afirma que
entre “running” i el córrer existeix
el “correring”, que és l’activitat que
fan la gran massa de corredors, que
no són els primers ni els últims en
arribar a la meta.

Arquitectura
de la calma,
de Vicenç Alujas i
Guillem Simó
Una guia pràctica
per trobar la serenit at i l’e quilib ri
interior,
Angle editorial
Diàriament,
vivim situacions
d’estrès que sovint ens fan perdre
la c alma qu e hauríem de tenir de
manera innata per assolir la felicitat
a q u è tot s a spire m . Aq u e s t llib re
é s u n a ein a p e r aju da r a e dif ic a r
l a c a l m a i n t e r i o r d ’u n a m a n e r a
sòlida i definitiva. Utilitzant el símil
arquitectònic (ciments, estructura i
façana) i basant- se en experiències
reals i en molts anys d’estudi.
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Club Icab

La nova central de compres de l’ICAB.
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes.
Visita el web del Club ICAB per
saber com gaudir de cada oferta.

www.clubicab.cat

3a Fira
Intern ac i onal
de l’Advocacia
Lawyers Network
Barc el on a

SAVE THE DATE
29
GE
.................................................................
2015
30

NER

La Fira Internacional de Networking exclusiva per a advocats

MON JURIDIC
SERVEIS

Anuncis
OFERTES
Llibres
Vendo legislación Administrativa
(Tecnos, 2010) y Legislación Civil
Catalana (Grupo Difusión, 2006).
Ambas sin estrenar, precio a
convenir. Tel. 687244337.
Vendo Enciclopedia Universal
Il·lustrada de Espasa Calpe de
108 Tomos, en perfecto estado.
Tel. 686993366.
Despatx a compartir
Aragó, nº 335,1º, precio
alquiler desde 100 a 250 euros.
Tel.610685515. Álvaro.
Arenys de mar. Despatx a compartir
ideal TO. 50 euros totes les
despeses incloses. Tel. 650006647.
Arenys de Mar. Despatx
a compartir a efectes de
notificacions, des de 60 euros/
mes. Tel. 636110501.
Aribau/Còrsega, amb dret a sala
de juntes. Acabat de reformar,
internet i neteja quinzenal. Finca
règia amb conserge. 300 euros/
mes + 25 % subministraments
(llum, aigua i gas). Tel.
605048456.
Aribau, 171/Paris, portera,
recepción, cantina y sala de
reuniones compartida. Precio
entre 160 y 290 euros. ADSL y
todos los gastos incluidos. Tel.
932427857.
Aribau/París, despatx gran amb
capacitat per 2 persones finca
regia, secretària matí i tarda ,
telèfons, adsl, sala de junta. 650
euros mensuals. Tel. 932651411.
Av. Diagonal 440. Despatx
individual en pis principal 180m2,
finca regia. Moblat o no. A/a/c,
aigua, llum, ADSL, neteja, sala
de juntes. 295 euros +IVA.
671091421. Jordi.

Av. Diagonal/Balmes. Dos
despatxos independents. Un de
14 metres a pati de llums i un de
30 metres exterior molt lluminós.
Finca regia. Neteja i consums
inclosos excepte telèfon. Andrés.
Tel. 605811634.
Av. Diagonal/Mallorca, con sala
de juntas. Para compartir, muy
bien situado, delante parada
de autobús y metro (linea 5).
Contactar por mail e.monedero@
icab.es o 630986327 que es un
compañero.
Av. Diagonal/Muntaner 110
euros/mes. Oficina virtual sense
limits. Excel·lent imatge. Sales de
visites i de juntes, domiciliació,
gestió correspondència, fax,
fotocòpies i wifi . Tel. 932007805.
Av. Diagonal/Pau Claris. Exterior,
recepción, sala espera, d Juntas,
fotocopiadora, fax. 350 euros
negociables, gastos incl luz,
agua, seguro, portería, etc. A
excepción del teléfono. Tel.
609016007.
Av. Josep Tarradellas/Gelabert. 2
despachos amueblados, Sala de
Juntas, a/a. Sala de trabajo con 2
mesas, parquet, fax, fotocopias,
etc. 300 euros, servicios
incluidos. Tel. 639065361.
Balmes/Diputació, muy grande,
exterior, Secretari, Sala de
Juntas, recepció, fax, wifi,
calefacció/aire condicionat, tots
els serveis inclosos. 600 euros.
Tel. 934673883.
Balmes/Laforja todos los
servicios despacho 15 m2.
Exterior. Finca regia precio
450 euros/mes, contacto Inma
Guillen. Tel. 935340400.
Bruc/Consell de Cent, despachos
amueblados, exteriores y
luminosos de 20 y 30 m2. 500
y 800 euros respectivamente.
Todos los servicios incluidos,
Sala J. y secretaria. Eva. Tel.
934875053.
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Casanova/Aragó. Finca con
conserje. Amueblado. ADSL. Sala
de espera. 200 euros/mes. Tel.
639306378.

correspondencia y fax. Opción
sala de juntas. Desde 80 euros/
mes. Tel. 676486820. Adriana.

Casp/Sardenya, despacho de
10 m2 recién pintado/parquet
recién pulido. Sala de juntas,
a/a, Servicio Portería, consumos,
Alarma. Tel. 932327552. Buen
ambiente de despacho.

Pl. Urquinaona, 6. Despatx
10m2, recentment moblat
amb tots els serveis (conserge,
adsl, neteja). Sala de juntes amb
vistes espectaculars. 375 euros +
IVA. Tel. 686997615.
abolanos@bgm.cat

Consell de Cent, despacho de
300 m2. 2 espacios a compartir.
Espacio 1: 20 m2, 450 euros
+IVA. Espacio 2,35 m2, 750
euros + IVA. Incluye secretaria,
suministros, 2 salas juntas,
portero. Tel. 934536888.

Provença/Aribau. Ofrecemos
uso de sala de juntas. Recepción
de llamadas y correspondencia.
Wiffi. Finca con conserje.
Preferentemente abogado/a
laboralista. 100 euros/m. Tel.
615101438.

Enric Granados. Despacho
de Abogados. Se alquilan
despachos. Servicios incluidos. A
partir 250 euros. Tel. 696535775.

Provença/Roger de Llúria, oficina
virtual, servicio de fax, tel y
correspondencia. Por solo 50
euros +IVA, a un paso del Colegio
de Abogados. Sala de Juntas
a 10 euros/h. Tel. 931621588618526638. Adriana.

Gran Via/Pl. Tetuan, despacho
de 130 m2, incluye despacho
privado de 35 m2, con derecho
a recepción de llamadas y
correspondencia, 500 euros, de
9-14 y 14-18 horas, fotos sandra@
selmas.es. Tel. 934816288.
Gran Vía/Viladomat, despacho
por horas, 160 euros/mes, con
todos los servicios. Oficina
exterior de 75mts con sala de
espera, recepción, sala de juntas
y servicios. Tel. 649486783.
Granada del Penedés/Av.
Diagonal/Balmes/Via Augusta,
por sólo 60 euros en el centro
de Barcelona. Oficina virtual.
Posibilidad de uso de sala de
reuniones pagando por horas.
675581462.
Mallorca/Pg. de Gracia,
despacho de 12m2 cerca del
Colegio de Abogados, amueblado,
sala de juntas domiciliaciones,
fotocopiadora, limpieza, etc. 400
euros/mes. Tel. 934876225.
Pau Claris/Consell de Cent,
despacho virtual. Finca Regia.
Domiciliaciones, gestión de

Rbla. Catalunya/metro Pg.
Gracia, dos despachos contiguos,
luminosos, climatizados, 16 m2
cada uno de ellos, despacho
compartido en precio a convenir,
no TO penal. Tel. 934872053.
Rbla. Cat/Pg Gràcia, 20 m2 (12 adv.) exterior en finca règia
amb conserge, 8 advocats, a/a
i calefacció, recepcionista, sala
juntes, ADSL, fax, fotocòpies,
neteja. 850 euros + IVA/mes.
Tel. 934581298.
Roger de Llúria, 100 euros.
Despacho virtual con excelente
imagen, sala de juntas impecable
muy amplia y luminosa.
Despacho modernista con
decoración vanguardista.
Tel. 933437040.
Roger de Llúria/Provença Finca
regia. Conserje, sala juntas,
todos los servicios incluidos
menos teléfono. Posibles
colaboraciones. 500 euros/mes.
Tel. 616868584. Carmen

Ronda Universidad/Rbla.
Catatalunya, Despacho individual
en bufete de 150 m. Sala de
juntas, sala espera, a/a, limpieza
incluida. 220 Euros.639412586
Ricardo.

de Derecho Civil/Familia. Tel.
622629293.
Abogada penalista ofrece
colaboraciones externas en la
tramitación de expedientes. Tel.
647058128.

Sagrera, zona muy bien
comunicada. Despacho
amueblado, sala juntas, ADSL,
fotocop, a/a/c, alarma, limpieza.
275 euros/mes. Montse Tel.
676461385.

Abogada especialista en Propiedad
Intelectual e Industrial se ofrece
a compañeros para colaborar en
estas materias. Tel. 650678701
soniacamposarribas@icab.cat

Sardenya/Gran Via, despacho
a pie de calle a estrenar. 400
euros/todo incluido (gastos,
sala juntas, wifi, fax). Posible
colaboración. Tel. 601361917.

Abogada especializada en
derecho de extranjería, familia e
impagados con despacho propio
y más de 10 años de experiencia
se ofrece para colaboraciones
con otros despachos. Teresa
658308557.

Trav. De Gràcia/Tuset. Despatx
de 18m2, llum natural,bufet de
250m2,zones comuns: a/a, sala
juntes, s. espera, cuina, ADSL,
fax, neteja. Reformat. Preu
convenir. Tel. 670765257.
Vilanova i la Geltrú. Despacho
a compartir, céntrico. Precio
a convenir. Alfredo Ascaso
679967955.
Col·laboracions
Abogada con despacho en BCN
y Vilanova y experiencia en civil,
familia, accidentes y reclamación
créditos, ofrece colaboraciones
con otros despachos y/o para
sustituciones. Tel. 654643930.
Abogada con despacho,
especializada en procesal,
laboral, civil y familia, ofrece
colaboraciones externas.
629354790 /cristina.ag.lo@
gmail.com /http://cristinaaguilar.
com

Abogada con despacho propio
especializada en Extranjería
(15 años de experiencia), Penal
y Menores, se ofrece para
colaboraciones externas en estos
ámbitos. Tel. 650811733 Begoña
Abogado especialista en
Derecho de Seguros con vastos
conocimientos y experiencia
en la materia, reclamación a
las compañías de RC, lesiones,
vida ofrece colaboración. Tel.
660468833.
Abogado con despacho propio
y con amplia experiencia en
laboral, matrimonial , extranjería
y administración de fincas
interesado en colaboraciones o
similar con otros despachos o
compañeros. Tel. 639790489.
Abogado con experiencia y
despacho propio en BCN se
ofrece para colaborar en materia
Laboral. mcomas@icab.cat, Tel.
667279551.

Abogada con vocación por el
derecho penal, ofrece colaborar
con compañero/despacho
penalista 1 o 2 mañanas a la
semana sin remuneración. Tel.
654053402.

Abogado, Arquitecto téc. y
Api, con despacho propio y
experiencia judicial, experto en
valoraciones de fincas rusticas
y urbanas. Ratificación judicial.
Ofrece colaboraciones. Tel.
932448393.

Abogada con despacho en
Barcelona se ofrece para
colaboraciones en asuntos

Abogado con despacho propio
en el centro de Barcelona y, con
amplia experiencia en Laboral, se

ofrece para colaboraciones con
otros despachos o compañeros.
Tel. 934142640.
Abogado, con despacho propio,
se ofrece para establecer
colaboraciones con otros
despachos para el asesoramiento
integral de empresas ( nominas,
s. social, contable, fiscal. Tel.
932080973.
Abogado, perito calígrafo, ofrece
colaboración para informes sobre
falsedad documental y firmas.
Tel. 666170107 masalicia@icab.es
Abogado con despacho propio
y amplia experiencia en laboral,
civil, familia y administrativo,
ofrece colaboraciones con
otros despachos, sustituciones
y redacción de escritos. Tel.
630382646.
Advocada amb experiència,
s’ofereix per col·laboracions
en dret penal i civil i per
substitucions a judicis arreu de
Catalunya. Tel. 666391099.
Advocada especialista nul·litats
eclesiàstiques, actuant en els
Tribunals eclesiàstics d’arreu
de l’ Estat espanyol ofereix
col·laboracions externes Tel.
934880606/976667804
amparo@picosta.com
Advocada amb despatx propi,
especialitzada en els àrees de
civil i família i habilitada per
a actuar davant la jurisdicció
eclesiàstica, s’ofereix per a
realitzar col·laboracions a tot
Catalunya. Tel. 931150472.
Advocat amb experiència i
especialista en dret processal,
dret civil, successions, dret
immobiliari, arrendaments
urbans, propietat horitzontal,
busco despatx per a integrar-m’hi
o col·laborar-hi. Tel. 652965341.
Advocat especialitzat en
arrendaments i propietat
horitzontal s’ofereix per a
col·laborar amb altres companys
o integrar-se en un despatx. www.
abogadoarrendamientos.com
666391099.

Advocat, més de quinze
anys d’experiència en temes
processals civils, mercantils,
propietat industrial i
administratiu, s’ofereix per a
elaborar escrits de tota mena,
amb qualitat garantida. Ignasi.
Tel. 679525457.
Advocat col·legiat a Andorra
i Barcelona amb anys de
residencia al Principat, s’ofereix
per col·laborar en gestions i
actuacions davant entitats i
tribunals, tracte directe. Tel
00376357468.
Advocat fiscalista amb dilatada
experiència i despatx propi
s’ofereix per a col·laboracions en
assessorament i gestió fiscal i
tributària. Tel. 600084868. Juan
Carlos.
Advocat penalista senior s’ofereix
per a pràctiques no remunerades,
sense despeses. tel. 639228118.
Advocat exercent a Barcelona,
amb més de 15 anys d’experiència
professional en dret de família,
s’ofereix per col·laboracions en
assumptes d’aquesta matèria.
Tel. 609428305.
Despacho especializado en
procesal, civil, mercantil y
familia, se ofrece para colaborar
en dichas materias. Contactar
con Didac . Tel. 932155695/
dcarrillo@dc-abogados.com
Despacho Profesional se ofrece
para colaboraciones en Asesoría,
gestión Fiscal y Tributaria, a nivel
nacional y Internacional (Mercado
Asiático). Tel. 650682259.
Ofereixo col·laboracions en
matèria d’adequació a la LOPD
(Protecció de Dades). Honoraris
competitius. Elisabet 637080613.
Se ofrece colaboración en
derecho laboral, extranjería,
gestión de personal y de RRHH
y Derecho Penal. Mónica López,
Tel. 681253411.

MON JURIDIC
SERVEIS

Anuncis
Diversos
Alquilo plaza de parking a buen
precio: vehículo grande. Vallés
i Ribot, 5, primera planta (zona
Sagrera, entre Garcilaso y Martí i
Molins). Tel. 699564646.
Venda Casa 85 m2 quatre
vents, garatge traster i terrassa.
Terreny 980m2 jardí i fruiters.
Entre Breda i Hostalric. Vistes
Montseny i 20 km platges
Blanes i Malgrat. 145.000 euros
Negociable. 601600533.
Venta local 113 m2, rehabilitado,
sin dividir, exterior, entresuelo,
excelentes comunicaciones, bajo
mantenimiento. Ideal despacho,
gestoría. Información Tel.
609626739 horas de oficina.
Venc dúplex a St. Just Desvern,
carrer Estalvi 194 m2 construïts.
Planta baixa (132m2), 3
habitacions, 2 lavabos complerts,
ext, terrassa, c/a/a. Golfes
(62m2). Pàrking 2 cotxes.
370.000 euros. Tel. 616987730.
Vendo parcela de 978 m2 en
Cardedeu Urb. Sant Josep
junto Ermita Románica. Vistas
panorámicas. Muy buena
comunicación. Pendiente
Moderada. Precio 69.000 Diana
639392887.
Alquilo 1 plaza parking en edificio
contiguo a Ciutat de la Justicia
(Aprestadora, 35). 100 euros +
IVA/mes. Tel. 932170053.
Mesa despacho única, 4 cajones,
diseñada por ebanista, con talla,
adornos y sobre piel. Medidas
165x83. Precio a convenir.
Preguntar por Joan 610457719
(se mandan fotos). Tel.
610457719.
Se alquila sobre ático en Rambla
Badal 47, amueblado, 50m2,
cocina americana, habitación
matrimonio, terraza, iluminado,
con ascensor, cerca de la ciudad
judicial. Tel. 630206766.
Pirineo, apartamento alquiler,
nuevo, amueblado y con

electrodomésticos. Precio muy
económico. Parc natural Cadí/
Moixeró. Ideal descanso, fines de
semana y períodos vacacionales.
Tel. 639866518.
Pis Casanova/Paris, 68 m2, 2
hab. 1 b. reformat. Edif. modern,
park. 185.000 euros. Tel.
657963557.
Es lloga dúplex a Calella
(Barcelona), 80 m i 20 m
terrassa. 3 habitacions i dos
banys complerts. Es un pis
tranquil i molt ben situat. Està
moblat. Preu 620 euros/mes.
Tel. 678080437.
Abogada interesada en adquirir
cartera de clientes para
ejercicio de cualquier rama del
derecho. Teléfono de contacto
626.72.55.50
Venda Casa 85 m2 quatre vents,
garatge traster i terrassa. Terreny
980m2 jardí i fruiters. Entre
Breda i Hostalric. Prop Montseny
i 20 km platges Blanes i Malgrat.
145.000 euros Negociable.
654697986
Alquilo piso en Sant Gervasi/
Galvany, 70m2, 3 habitaciones,
salón comedor , cocina y 1 baño.
Exterior. Terraza y dos balcones.
Para entrar a vivir. 750 euros.
Negociable. Tel. 647764220 /
932268817.
Alquiler piso c/ Amigo, 45m,
1 habitación doble, comedor y
cocina a estrenar, baño completo.
Exterior, dos balcones. Finca con
ascensor. Bien comunicado. 750
euros. Tel. 934120262.
Ven pis a Tenerife, (zona de La
Laguna), perfecte estat, molta
sortida, es pot llogar o fer servir
de segona residència, preu
negociable, Tel. 658998406.
Venc solar d’aprox 1000 m2
edificable, a Sant Llorenç
Savall/Comabella. Al corrent de
pagaments. Vistes espectaculars.
Preu molt ajustat: 45.000 euros.
Ivan. Tel. 618623746.
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En venda local comercial a
Barberà del Vallès, arrendat a
important cadena comercial
nacional. Oportunitat d’inversió.
Rendibilitat del 6,75%. Truqueu a
630906336.
Local de lloguer a peu de carrer,
2 nivells, calefacció, 5 minuts
metro Carmel, 700 euros/mes
Tel. 666878116.
DEMANDES
Despatx a compartir
Abogado busca alquiler despacho
precio 250 IVA y gastos incluidos
sin muebles, mínimo 10 mts/2.
Especialidad civil, penal,
urbanismo. Tel. 616192004.
Estoy buscando despacho para
notificaciones en Vilanova i la
Geltrú. Tel. 636254995.
Pg. De Gràcia/Valencia busca
abogado fiscalista y/o contable
para colaboraciones. Posibilidad
de utilizar despacho. Tel.
626870160.
Assessoria busca company
advocat/economista amb cartera
pròpia que vulgui compartir
despatx. Oferim despatx
individual de 9 m2 i sala de
juntes i serveis comuns. Tel.
933020785.
Abogada busca abogado
con experiencia en derecho
de propiedad intelectual
(Barcelona). Tel. 932172579.
Busco despacho virtual en
Vilafranca del Penedès,
económico. Tel. 656640780.
Despatx mercantilista amb 40
anys d’antiguitat, busca d’altre
(no importa individual) per
ampliar negoci. Zona Mataró/
Maresme. Tel. 937914830.

Cerquem advocat/da amb cartera
pròpia especialista NI Processalcivil NI mercantil per a compartir
despatx alt standing c/Tuset.
Modern. Moblat. Secretària,
fax, escàner, etc. Important
col·laboracions. Tel. 696438626.
Advocada exercent busco
despatx a prop de la Ciutat de la
Justícia. Rosa 676176463.
Busco abogado que quiera
compartir despacho en Badalona.
En principio sería compartir
gastos, pero cada uno gestionaría
su cartera de clientes. 200
euros/mes. Tel. 656964203.
Abogada bilingüe total alemán/
lengua paterna – español/lengua
materna, ofrece colaboración
para cualquier asunto con
clientes de habla alemana,
incluso traducciones continuadas
en reuniones. Tel. 666404215.
Bufete Perera. Abogados. Precisa
pisos alquiler y compra en
Barcelona. Excelentes clientes,
seriedad y solvencia: jueces,
médicos, profesores universidad.
Tel. Rosa 606325105 o rosa@
bufeteperera.es
Cerquem company/a
mercantilista/fiscalista amb
cartera pròpia per compartir
despatx a la Rbla. Catalunya,
amb civilista i laboralista, per
completar especialitats i crear
col·laboracions i projectes
comuns. Tel. 933022246.
Se busca abogado/gestor/
administrador de fincas que
quiera alquilar despacho en
Montcada i Reixac. Posibilidad
de colaboraciones. Ofrecemos
despacho con adsl, luz, agua y
secretaria incluida: 115 euros. Tel.
626741860.

CONSULTOR JURÍDICO
Descubra todo lo
que ofrece el nuevo

CONSULTOR JURÍDICO
> Casi 4.000.000 de sentencias
> Todas las versiones de legislación
> Buscador inteligente y preciso
> Todo el conocimiento práctico
que necesita

> Y todo ello por un precio
sin competencia

PRUÉBELO GRATIS EN
www.consultorjuridico.es
El CONSULTOR JURÍDICO es su mejor compañero de despacho

Buscador
inteligente

Todos
los contenidos

Facilidad
de uso

Información
práctica

Donde
lo necesite

Más información
www.consultorjuridico.es
902 250 500 tel. / clientes@wke.es

