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PROTESTO!
Vull la millor assegurança de salut

Alter Medic PLUS
l’assegurança de salut a mida dels advocats

• Som els únics que cobrim íntegrament la 
tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes 
de la refracció de l’ull (per als casos que compleixin els 

requisits establerts en el reglament).

• Cobrim els tractaments de reproducció 
assistida (per als casos que compleixin els requisits 

establerts en el reglament).

 Què ens fa diferents?
• El nostre quadre mèdic a més de comptar 

amb centres de renom inclou els equips 
mèdics de prestigi que hi treballen.

• Lliure elecció de les especialitats de 
ginecòleg i pediatre amb el reembossament del 
80% de les despeses.

• La nostra cobertura de pròtesis inclou totes 
les pròtesis d’implantació interna que 
existeixen actualment sense excepció.



EDITORIAL

Les vacances estan a punt de començar, si no han co-
mençat ja per a alguns, i el curs acaba amb un grapat 
de lleis noves, algunes d’elles amb gran transcendència 
social i política.

Encara és aviat per saber si algunes d’aquestes normes 
contribuiran a una major justícia, ja que tenim la impressió 
que el nostre legislador no ha tingut en compte allò que ja 
va dir Montesquieu, sobre que les lleis inútils debiliten les 
necessàries. Si la funció del Parlament és la de proposar 
i aprovar aquelles lleis que siguin importants per a la con-
vivència de tots els ciutadans, no es poden aprofitar les 
majories absolutes per legislar sense el degut consens, 
especialment en assumptes que afecten els drets fona-
mentals.

Les lleis es fan perquè les relacions humanes siguin més 
segures, més fluïdes i més eficaces, no per complicar la 
vida al ciutadà, que moltes vegades no sap a què atenir-se 
davant aquesta allau legislativa.

En un mateix curs s’ha legislat sobre aspectes tan diver-
sos com la seguretat ciutadana, el Codi Penal, el Codi 
Civil en matèria de nacionalitat, la Llei de Jurisdicció Vo-

luntària, la Llei d’Educació ... i moltes d’elles han sortit a la 
llum sense el consens adequat.

Un exemple d’això el tenim en el Codi Penal, que aporta 
novetats molt polèmiques, com la inclusió de l’anomena-
da presó permanent revisable, que podria xocar frontal-
ment amb l’article 25 de la Constitució, o la supressió de 
les faltes, que en realitat passen a convertir-se, en la seva 
gran majoria, en delictes lleus. En definitiva, es tracta de 
saber si, ara que es tanca aquest any acadèmic, en què 
els estudiants fan els seus exàmens sobre tot el que han 
treballat durant el curs, podem nosaltres aprovar al legis-
lador o hem de suspendre’l. Ja sabem que els exàmens 
s’aproven quan es respon correctament a les preguntes, 
i no “a pes”, a força d’escriure i escriure. Per aquesta raó, 
només ens cal posar un suspens, un insuficient, un gran 
“cate” al nostre legislador.

I això perquè, tornant de nou a Montesquieu, podem dir 
que una cosa no és justa pel fet de ser llei, sinó que ha de 
ser Llei perquè és justa i, en el moment històric en què 
ens trobem, pensem que cal, en els que fan i redacten les 
nostres lleis, l’assossec necessari per a meditar i consen-
suar-les amb aquest fi exclusiu, de fer justícia. 

LA INSEGURETAT JURÍDICA                  
DE L’ALLAU DE LLEIS Consell assessor

de Món Jurídic
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Actualitat

NOVETATS
LEGISTATIVES

 Ordre PRE/180/2015, de 12 de 
juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del procediment per a la 
concessió de subvencions plurien-
nals Eurodistricte per al desenvolu-
pament de projectes de cooperació a 
l’Espai Català Transfronterer (DOGC 
núm. 6895, 18.06.2015).

 Acord GOV/96/2015, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Pla d’acció 
per a la lluita contra la pobresa i 
per a la inclusió social a Catalu-
nya 2015-2016 (DOGC núm. 6895,  
18.06.2015).

 Llei 9/2015, del 12 de juny, 
de modificació de la Llei 7/2007, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, per 
a l’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència 
(DOGC núm. 6895, 18.06.2015).

 Llei 11/2015, de 18 de juny, de 
recuperació i resolució d’entitats de 
crèdit i empreses de serveis d’in-
versió (BOE núm. 146, 19.06.2015).

 Reial Decret 416/2015, de 
29 de maig, sobre dipòsit d’es-
tatuts de les organitzacions sindi-
cals i empresarials (BOE núm. 147, 
20.06.2015).

 Llei 12/2015, de 24 de juny, en 
matèria de concessió de la naci-
onalitat espanyola als sefardites 
originaris d’Espanya (BOE núm. 
151, 25.06.2015).

 Llei 10/2015, del 19 de juny, de 
formació i qualificació professio-
nals (DOGC núm. 6899, 25.06.2015).

 Llei 13/2015, de 24 de juny, de 
reforma de la Llei Hipotecària apro-
vada per Decret de 8 de febrer de 
1946 i del text refós de la Llei de Ca-
dastre Immobiliari, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març (BOE núm. 151, 25.06.2015).

 Ordre ESS/1249/2015, de 19 
de juny, per la qual s’amplia el termi-
ni que preveu la disposició transitòria 
vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de 
juliol, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, relati-
va als contractes per a la formació 
i l’aprenentatge (BOE núm. 153, 
27.06.2015).

 Ordre ESS/1250/2015, de 
25 de juny, per la qual es regula la 
disposició transitòria, per part de 
la Tresoreria General de la Segure-
tat Social, dels fons dipositats en 
el compte especial del Fons de 
Contingències Professionals de la 
Seguretat Social (BOE núm. 153, 
27.06.2015).

 Reial Decret 538/2015, de 
26 de juny, pel qual es regula la 
realització d’estudis, informes i 
anàlisis comparatives sobre pro-
ductes alimentaris (BOE núm. 153, 
27.06.2015).

 Ordre ECO/194/2015, de 17 de 
juny, per la qual s’aprova el model 

d’Autoliquidació 500, de l’impost 
sobre la provisió de continguts per 
part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques 
(DOGC núm. 6902, 30.06.2015).

 Llei 15/2015, de 2 de juliol, de 
la Jurisdicció Voluntària (BOE núm. 
158, 03.07.2015).

 Reial Decret 595/2015, de 3 
de juliol, pel qual s’estableixen els 
llindars de renda i patrimoni familiar i 
les quanties de les beques i ajudes 
a l’estudi per al curs 2015-2016, i es 
modifica parcialment el Reial decret 
1721/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’estableix el règim de les be-
ques i ajudes a l’estudi personalitza-
des (BOE núm. 159, 04.07.2015).

 Llei 16/2015, de 7 de juliol, 
per la qual es regula l’estatut del 
membre nacional d’Espanya a Eu-
rojust, els conflictes de jurisdicció, 
les xarxes judicials de cooperació 
internacional i el personal dependent 
del Ministeri de Justícia a l’Exterior 
(BOE núm. 162, 08.07.2015).

 Instrucció d’1 de juliol de 2015, 
de la Direcció general dels Registres 
i del Notariat, sobre mecanismes 
de seguretat dels fitxers electrònics 
que continguin llibres dels empresa-
ris presentats a legalització en els 
registres mercantils i altres qüesti-
ons relacionades (BOE núm. 162, 
08.07.2015).

 Reial decret llei 9/2015, de 10 
de juliol, de mesures urgents per a 
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reduir la càrrega tributària suportada 
pels contribuents de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques 
i altres mesures de caràcter eco-
nòmic (BOE núm. 165, 11.07.2015).

 Reial Decret 633/2015, de 10 
de juliol, pel qual es modifiquen el 
Reglament de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, 
aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 
30 de març, i el Reglament de l’Im-
post sobre la Renda de no residents, 
aprovat pel Reial Decret 1776/2004, 
de 30 de juliol (BOE núm. 165, 
11.07.2015).

 Reial Decret 634/2015, de 10 
de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de l’Impost sobre Societats 
(BOE núm. 165, 11.07.2015).

 Llei 19/2015, de 13 de juliol, de 
mesures de reforma administrativa 
en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia i del Registre Civil (BOE 
núm. 167, 14.07.2015).

 Ordre JUS/209/2015, de 30 de 
juny, de convocatòria de concurs per 
a l’atorgament de 15 places per a la 
realització del curs Programa per a 
la preparació d’opositors a jutge/
essa, fiscal i secretari/ària judicial 
(DOGC núm. 6913,  15.07.2015).

 Llei 20/2015, de 14 de juliol, 
d’ordenació, supervisió i solvència 
de les entitats asseguradores i 
reasseguradores (BOE núm. 168, 
15.07.2015).

 Llei 12/2015, del 9 de juliol, de 
coooperatives (DOGC núm. 6914, 
16.07.2015). Correcció d’errades 
(DOGC núm. 6917, 21.07.2015).

 Llei 13/2015, del 9 de juliol, 
d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (DOGC núm. 6914, 
16.07.2015).

  Decret 156/2015, de 14 de 
juliol, del Consell Assessor per a la 
Reforma horària (DOGC núm. 6914, 
16.07.2015).

 Decret 162/2015, de 14 de 
juliol, de venda no sedentària en 
Mercats de Marxants (DOGC núm. 
6914, 16.07.2015).

 Llei 11/2015, de 29 de juny, 
de modificació de la Llei 6/2003, de 
22 d’abril, de l’estatut dels expresi-
dents de la Generalitat (BOE núm. 
170, 17.07.2015).

 Reial Decret 667/2015, de 
17 de juliol, pel qual es modifica el 
Reglament general de circulació, 
aprovat pel Reial Decret 1428/2003, 
de 21 de novembre, pel que fa a cin-
turons de seguretat i sistemes de 
retenció infantil homologats (BOE 
núm. 171, 18.07.2015).

 Reial Decret 668/2015, de 17 
de juliol, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1671/2009, de 6 de novem-
bre, pel qual es desenvolupa parcial-
ment la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics (BOE núm. 171, 
18.07.2015).

 Reial Decret 669/2015, de 17 
de juliol, pel qual es desenvolupa la 
Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les 
Cambres Oficials de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació (BOE 
núm. 171, 18.07.2015).

 Resolució de 10 de juliol de 
2015, de la Subsecretaria, per la 
qual es convoca el 115è Curs sobre 
la Unió Europea (BOE núm. 172, 
20.07.2015).

 Llei 21/2015, de 20 de juli-
ol, per la qual es modifica la Llei 
43/2003, de 21 de novembre, de 
Monts (BOE núm. 173, 21.07.2015).

 Llei 22/2015, de 20 de juliol, 
d’auditoria de comptes (BOE núm. 
173, 21.07.2015).

 Llei Orgànica 7/2015, de 21 
de juliol, per la qual es modifica la 
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial (BOE núm. 174, 
22.07.2015).

 Reial Decret 597/2015, de 3 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Fons per a la Promoció del 
Desenvolupament (BOE núm. 174, 
22.07.2015).

 Llei 23/2015, de 21 de juliol, 
ordenadora del Sistema d’Inspecció 
de Treball i Seguretat Social (BOE 
núm. 174, 22.07.2015).



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

LLEI 15/2015, DE 2 DE JULIOL,    
DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA

Coordinat per Isidor García
Comissió de Normativa

El Butlletí Oficial de l’Estat del 3 
de juliol de 2015 ha publicat la Llei 
15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció 
voluntària. EnS trobem, sens dubte, 
amb una disposició molt rellevant 
tant pel seu contingut, com per la 
seva extensió, però sobretot per la 
diversitat de matèries que resul-
ten afectades. Aquesta llei deriva 
del mandat establert a la LEC (Llei 
1/2000) i reiteradament incomplert 
de presentar a les Corts un projecte 
de Llei sobre la matèria.

La Llei té per objecte la regulació 
dels expedients de jurisdicció volun-
tària (sense controvèrsia que calgui 
resoldre en procés contenciós) que 
es tramiten davant els òrgans juris-
diccionals, tot i que la llei –mitjançant  
disposicions finals— preveu expedi-
ents que es tramitaran al marge dels 
òrgans jurisdiccionals (per notaris i 
registradors de la propietat i mercan-
tils). 

Pel que fa als expedients en seu 
jurisdiccional, es regulen bàsicament 
tots els propis del Dret Civil: en 
matèria de persones (nomenament 
de defensor judicial, adopció, tutela, 
declaració d’absència i de mort, 
entre d’altres) de família (potestat 
dels pares, administració dels béns 
conjugals, etc.), de Dret succes-
sori (marmessoria, d’acceptació i 

repudiació de l’herència i altres), de 
Dret d’obligacions (fixació de termini 
de compliment, consignació), de 
drets reals (delimitació de finques, 
subhastes voluntàries), però també 
en matèria mercantil (convocatòria de 
juntes generals, dissolució judicial de 
societats i altres) i la conciliació. Val 
a dir que alguns dels expedients que 
es tramiten als òrgans jurisdiccionals 
els resoldran els Secretaris judicials 
(com ara, el nomenament de defen-
sor judicial, la declaració d’absència 
i de mort, celebració de subhastes 
voluntàries electròniques o actes de 
conciliació).

Pel que fa als expedients que es tra-
mitaran al marge dels òrgans jurisdic-
cionals, cal dir que els registradors de 
la propietat i mercantils s’ocuparan 
dels expedients registrals, entre els 
quals figuren la convocatòria de junta 
general de les societats o assemblea 
general d’obligacionista quan les enti-
tats no ho facin o el nomenament de 
liquidadors, auditors o interventors.

Respecte als expedients que seran 
de tramitació davant de Notari, cal 
esmentar els relatius a la declaració 
d’hereus quan no hi hagi testament 
a favor dels parents col·laterals i la 
protocol·lització de testaments ma-
nuscrits, tancats o atorgats verbal-
ment. Els notaris també assumeixen 
altres funcions en matèria successò-
ria, mercantil i d’obligacions, com la 
consignació de deutes pecuniaris, la 
realització de subhastes voluntàries, 
actes de conciliació o nomenaments 
de pèrits en contractes d’assegu-
rança (que comparteixen amb els 
secretaris judicials). A més, la Llei 

preveu que es pugui plantejar davant 
els notaris un procediment per a la 
reclamació de deutes dineraris reco-
negudes i no contradites.

És molt important remarcar que, com 
a criteri general, la Llei no estableix 
la preceptivitat de defensa mitjan-
çant advocat en els expedients que 
regula. De fet, en la majoria d’ells la 
intervenció d’advocat és potestativa 
(expedients en matèria de persona i 
de família). Tan sols és preceptiva per 
a determinats expedients (de l’àmbit 
mercantil), o des del moment en que 
es formuli oposició, o quan s’hagi 
de presentar recursos (de revisió i 
apel·lació)

Aquesta llei modifica moltes altres 
lleis vigents (a banda del Codi Civil i 
la Llei del Registre Civil), com ara la 
Llei d’Enjudiciament Civil, la Llei del 
Notariat, el Codi de Comerç o el Text 
Refós de la Llei de societats de capi-
tal, entre d’altres.

Com a conseqüència d’aquestes 
modificacions d’altres normes, cal 
esmentar alguns canvis importants, 
com ara que es  permetrà la celebra-
ció de matrimoni davant els secre-
taris judicials i notaris. A més, es 
reconeix el dret a celebrar matrimo-
ni religiós amb efectes civils a les 
confessions reconegudes amb la 
declaració de notori arrelament que 
s’equiparen així a la resta de confes-
sions que ja gaudien d’aquesta possi-
bilitat d’oficiar matrimonis. També cal 
assenyalar que la llei elimina el supò-
sit d’emancipació per matrimoni. Fins 
ara existia la possibilitat de contraure 
matrimoni des dels 14 anys, el que 
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implicava l’emancipació de la perso-
na. Ara l’edat per contreure s’eleva 
als 16 anys.

En els casos de separacions i divor-
cis, els notaris i els secretaris judici-
als podran tramitar-les i acordar-les 
sempre que siguin de mutu acord i 
els cònjuges no tinguin fills menors 
no emancipats o amb capacitat mo-
dificada judicialment que depenguin 
d’ells. En els casos de separació o 
divorci de mutu acord davant notari o 
secretari Judicial els cònjuges han de 
ser assistits per advocat en exercici.

La llei també modifica la Llei d’En-
juidicament Civil per tal d’establir un 
procediment de mesures relatives a 
la restitució o retorn de menors en 
els supòsits de sustracció internaci-
onal

La Llei va entrar en vigor el 23 de 
juliol de 2015, però les disposicions 
reguladores dels expedients en 
matèria d’adopció entraran en vigor 
conjuntament amb la Llei de modi-
ficació del sistema de Protecció a la 

infància i a l’adolescència (encara no 
aprovada en el moment de redactar 
aquestes línies); les disposicions 
sobre subhastes voluntàries davant 
dels secretaris judicials i notaris  
entraran en vigor el 15 d’octubre de 
2015; les que modifiquen la trami-
tació i celebració del matrimoni civil 
(d’acord amb la modificació que 
s’incorpora al Codi Civil i a la Llei del 
Registre Civil) i l’escriptura pública 
de celebració del matrimoni davant 
Notari entraran en vigor el 30 de 
juny de 2017; i les modificacions a 
les lleis reguladores de la coope-
ració amb les entitats religioses 
evangèliques, israelites i islàmiques, 
entraran en vigor també el 30 de 
juny de 2017.

la pena fins i tot en el cas que el 
penat tingui antecedents penals 
(excepte si es tracta de reus habi-
tuals) ja que no és preceptiu que 
concorrin les condicions primera i 
segona de l’esmentat article.

En aquest sentit, la nova redac-
ció de l’article 80 del Codi Penal, 
assenyala: 

“Excepcionalment, encara que no 
concorrin les condicions 1a i 2a de 
l’apartat anterior, i sempre que no 
es tracti de reus habituals, es pot 
acordar la suspensió de les penes 
de presó que individualment no 
excedeixin de dos anys quan les 
circumstàncies personals del 
reu, la naturalesa del fet, la seva 
conducta i, en particular, l’esforç 
per reparar el dany causat, així ho 
aconsellin”.

Sens dubte, es tracta d’una 
importantíssima novetat que per-
metrà buscar solucions alternati-
ves a la privació de llibertat, com 
són les assenyalades en l’article 
83 del Codi Penal (participar en 
programes formatius, compa-
reixences personals davant el 
Jutjat, prohibició d’absentar-se 
sense autorització del jutge, pro-
hibició d’aproximar-se a la víctima 
o d’anar a determinats llocs).

A més, la disposició transitò-
ria segona de la LO 1/2015, de 
30 de març, permet revisar les 
sentències a fi de sol·licitar ara, 
fins i tot tenint antecedents, la 
suspensió de la pena de presó (si 
aquesta és inferior a dos anys) la 
qual cosa hauria estat impossible 
abans de l’entrada en vigor del 
nou Codi Penal.

EN LA MAJORIA 
D’ELLS LA 
INTERVENCIÓ 
D’ADVOCAT ÉS 
POTESTATIVA 
(EXPEDIENTS 
EN MATÈRIA DE 
PERSONA I DE 
FAMÍLIA)

LA SUSPENSIÓ DE LA 
PENA EN EL NOU CODI 
PENAL

Per Lluís Batlló

Fins ara, les tres condicions per 
a poder sol·licitar la suspensió de 
l’execució de la pena privativa de 
llibertat, reflectides en l’article 80 
del Codi Penal, consistien en 1.- 
Que el condemnat hagi delinquit 
per primera vegada i, per tant, que 
no tingués antecedents, 2.- Que 
la pena de presó no fos superior 
a dos anys i 3.- Que s’hagues-
sin satisfet les responsabilitats 
civils (llevat que el jutge o tribunal 
declarés la impossibilitat total o 
parcial que el condemnat fes front 
a les mateixes).

El nou Codi Penal obre la porta a 
poder demanar la suspensió de 
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CIVIL

DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL: 
DOBLE 
IMMATRICULACIÓ I 
PRINCIPI DE FE PÚBLICA 
REGISTRAL 

Tribunal Suprem,  
19 de maig de 2015

El Tribunal Suprem fixa com a doc-
trina jurisprudencial que la neutralit-
zació dels principis registrals en el 
supòsit de la doble immatriculació 
de finques registrals no resulta apli-
cable en els casos en què concorri 
un sol adquirent de l’article 34 LH, 
havent de ser protegida la seva ad-
quisició d’acord amb la vigència del 
principi de fe pública registral.

Els fets són els següents: els actors 
van deduir demanda de judici ordina-
ri contra una entitat mercantil i altres 
demandats en la qual s’exercitava 
acció declarativa de propietat, sobre 
la base d’existència d’una doble 
immatriculació de la finca. Sostenien 
que la mercantil demandada, sabent 
aquesta doble immatriculació, havia 
adquirit el 50% de la propietat d’una 
de les cotitulars de la finca, en virtut 
d’escriptura de permuta. Contestada 
la demanda, també es va formular 
reconvenció en la qual sol·licitava el 
millor dret de l’entitat mercantil res-
pecte a la quota indivisa de la finca 
adquirida per permuta i que aquesta 
tingués la condició de tercer hipote-
cari, resultant preferit aquest últim.

El Tribunal Suprem entén que l’ano-
menada tesi de la neutralització 
recíproca dels principis registrals, 

al·legada per l’actora, respon, con-
ceptualment, a les pròpies limitaci-
ons que presenta el principi de fe 
pública registral en el desenvolu-
pament lògic-jurídic de la protecció 
que dispensa tant a favor del titular 
inscrit, amb la presumpció d’exacti-
tud i la legitimació registral, com en 
la protecció a tercers, mitjançant la 
inoposabilitat del que no inscrit (32 
Llei Hipotecària) i la plena eficàcia 
del principi, d’acord amb l’article 34 
de l’esmentada Llei.

Considera que “aquesta doctrina de 
la neutralització recíproca dels prin-
cipis registrals no pugui ser aplicada 
d’una manera absoluta o dogmàtica, 
és a dir, com a condicionant des de 
l’inici de la vigència del mateix prin-
cipi de la fe pública registral, sinó 
només en atenció a les limitacions 
que presenti el seu desenvolupa-
ment lògic-jurídic en el curs o recor-
regut que es projecti, d’acord amb 
les circumstàncies i dades registrals 
del cas objecte d’examen. Qüestió 
que, entre altres extrems, podrà 
dur a què en determinats casos el 
seu recorregut resulti esgotat quan 
la doble immatriculació doni lloc a 
la confrontació de diversos titulars 
registrals que ostentin la condició de 
tercer d’acord amb el que disposa 
l’article 34 LH. Però igualment, el 
seu curs o recorregut no quedarà 
esgotat en aquells supòsits, com 
el cas que ens ocupa, on la doble 
immatriculació doni lloc a la confron-
tació d’un titular registral davant un 
altre que tingui la condició de tercer 
hipotecari, resultant preferit aquest 
últim”.

El Tribunal Suprem aprecia que, en 
aquest cas, es reuneixen els requi-
sits de bona fe que s’exigeixen a 

tot tercer hipotecari (fonament de 
dret Tercer, apartat 4). Reconeguda 
la condició de tercer de l’article 34 
de la Llei Hipotecari a un sol dels 
titulars registrals, l’entitat mercantil 
recurrent, la seva adquisició tampoc 
no es considera en perill en relació 
amb l’article 36 del mateix cos legal. 

DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL: 
COMPETÈNCIA DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
PER ACORDAR LA 
SUSPENSIÓ DEL RÈGIM 
DE VISITES D’UNA 
MENOR RESPECTE DELS 
SEUS PARES BIOLÒGICS

Tribunal Suprem,  
18 de juny de  2015

El Tribunal Suprem fixa com a doc-
trina jurisprudencial que “l’entitat 
pública està legitimada per decidir 
sobre la suspensió del règim de 
visites i comunicacions dels menors 
sota la seva tutela per ministeri legal 
i en acolliment residencial respecte 
dels seus pares biològics, per tal de 
garantir el bon fi de la mesura de 
protecció acordada, sense perjudici 
de la funció supervisora del ministeri 
fiscal i del preceptiu control judi-
cial de la resolució administrativa 
adoptada, als que es donarà compte 
immediat de la mesura adoptada “.

El recurs porta causa de l’expedient 
de jurisdicció voluntària iniciat a ins-
tància de la Delegació Provincial de 
Granada de la Conselleria per a la 
Igualtat i Benestar Social de la Junta 
d’Andalusia, en el qual se sol·licitava 
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la suspensió judicial del règim de 
visites de la menor, respecte dels 
seus pares biològics, i que havia 
estat adoptada de manera cautelar 
pel citat ens administratiu.

LABORAL

ACOMIADAMENTS I 
PROVES OBTINGUDES 
A TRAVÉS DE CÀMERES 
DE VÍDEO VIGILÀNCIA

Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid, 9 de febrer de 2015 

La Sala del Social del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Madrid de 9 de 
febrer de 2015 ha aportat un nou gir 
dins de la jurisprudència relaciona-
da amb els acomiadaments basats 
en proves obtingudes a través de 
càmeres de vídeo vigilància. En 
aquest cas, el Tribunal resol que la 
instal·lació temporal de càmeres de 
gravació en el lloc de treball, sense 
avisar prèviament als treballadors 
- sinó únicament la informació al 
president del Comitè d’Empresa - a 
causa de la sospita que el treballa-
dor estava robant a la empresa, no 
vulnera el seu dret a la intimitat i a 
la pròpia imatge. Per tant, conside-
ra que l’acomiadament disciplinari, 
basat en les imatges obtingudes a 
través de les càmeres de seguretat, 
és procedent. Això ja que la càmera 
no es va instal·lar amb caràcter per-
manent i la informació a la plantilla 
faria inidònia la mesura adoptada.

BARALLA DE 
TREBALLADORS AMB 
LESIONS FÍSIQUES

Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears, 25 de setembre 
de 2014

La Sala del Social del Tribunal Superi-
or de Justícia de les Illes Balears de 
25 de setembre de 2014 ha dictat 
una sentència que declara improce-
dent l’acomiadament d’un treballa-
dor després d’un altercat amb un 
company, causant-li lesions físiques. 
En aquest cas, el treballador patia 
un trastorn mental (esquizofrènia), 
i l’empresa tenia ple coneixement. 
Per això, la Sala considera que la pa-
tologia, de caràcter psiquiàtric, que 
patia el treballador, privant a aquest 
de la seva capacitat d’entesa i lliber-
tat de decisió, elimina tota nota de 
culpabilitat i impedeix sancionar la 
seva conducta, declarant improce-
dent l’acomiadament.

SALARI REGULADOR  
I DIETES

Tribunal Suprem,  
16 de febrer de 2015

La Sala del Social del Tribunal 
Suprem de 16 de febrer de 2015 
ha aportat un nou gir dins de la ca-
suística jurisprudencial relacionada 
amb el salari regulador. En aquest 
cas, l’Alt Tribunal ha assenyalat que 
les dietes abonades en concepte 
de despeses de desplaçament i 
manutenció, d’aquells treballadors 
que presten serveis lluny de la seva 
residència habitual, tenen natu-
ralesa salarial i són computables 
per al càlcul del salari regulador de 
l’acomiadament. En aquest cas en 
particular, el treballador va subscriu-
re successius contractes temporals 
d’obra determinada - en diferents 
obres de construcció radicades en 
localitats diferents del seu domicili 
habitual i havent-se signat en el lloc 
d’execució de les obres - pel que 
l’abonament de les dietes, com a 
compensació del desplaçament i 
manutenció no es consideren degu-
des per disposició legal o conven-
cional, sinó que, en no suposar un 

desplaçament o trasllat en termes 
legals, han de considerar com a sala-
ri a l’efecte del salari regulador.

CENTRE DE TREBALL

Tribunal Justícia de la Unió 
Europea, 13 de maig de 2015

El Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea, en la seva recent sentència 
de 13 de maig de 2015, aborda per 
primera vegada la discordança entre 
la legislació espanyola que regula 
els acomiadaments col·lectius i les 
disposicions de la Directiva 98/59/
CE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions nacionals en matèria 
d’acomiadaments col·lectius. En 
aquest cas, la sentència porta causa 
de les qüestions prejudicials eleva-
des pel Jutjat del Social núm. 33 de 
Barcelona, en el marc de la reclama-
ció d’un acomiadament nul interpo-
sada per un treballador de l’empresa 
Nexea que es va veure afectat pel 
tancament del centre de treball 
de l’empresa a Barcelona. Així, la 
principal qüestió per resoldre del 
TJUE se centra a determinar si, per 
aplicació de la Directiva 98/59/CE de 
la Unió, cal tenir en compte el “cen-
tre de treball” (és a dir, no solament 
el conjunt de l’ “empresa”) com a 
unitat de referència per al còmput 
dels llindars de l’acomiadament 
col·lectiu. Doncs bé, el TJUE conclou 
que hi caben les dues possibilitats, 
en funció de quin pugui resultar més 
favorable, en termes de garantir el 
procediment d’informació i consulta 
previst en els arts. 2 i 4 de la Directi-
va. Així, la unitat de referència vàlida 
serà la que suposi una “afegitó i no 
impliqui l’abandó o la reducció de la 
protecció conferida als treballadors 
en aquells casos en què, si s’apli-
qués el concepte de <centre de 
treball>, s’aconseguiria el nombre 
d’acomiadaments requerit per la 
Directiva per aplicar la qualificació 
d’acomiadament col·lectiu”.



F
a mesos que els especialistes en dret de suc-
cessions tenen el 17 d’agost de 2015 marcat 
al calendari. La raó és que a partir d’aquella 
data esdevindrà aplicable el Reglament (UE) 
650/2012, del Parlament Europeu i del Conse-

ll, de 4 de juliol de 2012, relatiu a la competència, la llei 
aplicable, el reconeixement i l’execució de resolucions, a 
l’acceptació i l’execució dels documents públics en ma-
tèria de successions mortis causa i a la creació d’un cer-
tificat successori europeu (en endavant, Reglament). En 
realitat, el Reglament entrà en vigor el 2012, però la seva 
aplicabilitat ha romàs suspesa per a permetre als Estats 
membres adaptar-hi els respectius sistemes i als opera-
dors jurídics estudiar-ne les novetats que introdueix (de 
fet, ja des d’aleshores, els particulars més previsors –i/o 
més ben assessorats– poden decidir que la seva succes-
sió es governi per les disposicions del Reglament).

Precisament per a facilitar el coneixement del contin-
gut del Reglament i mesurar l’abast del seu impacte en 
el Dret espanyol, el 29 de maig, la Secció de Dret Civil 
de l’ICAB, en col·laboració amb la Biblioteca d’aquesta 
Corporació, li dedicà una Jornada monogràfica. A con-
tinuació ens fem ressò d’algunes de les idees que els 
ponents hi exposaren i debateren.

El Reglament parteix d’una realitat incontestable: les 
successions transfrontereres han deixat de ser supò-
sits excepcionals. Pensi’s, per exemple, que més de 5 
milions de persones nacionals d’un Estat membre de la 
UE resideixen habitualment en un Estat membre distint, 
o que més de 3 milions d’immobles situats en Estats 
membres són propietat de persones que resideixen ha-
bitualment en un altre Estat membre. Els moviments mi-
gratoris i les “compres turístiques” són només algunes 
de les causes del fenomen. Així, no és menyspreable 
que la Comissió europea, en un estudi publicat el 2014, 
xifra ja en 1 milió els “Erasmus babies” (fills de parelles 
que s’han conegut durant la beca Erasmus).

El creixent caràcter transfronterer de les successions ha 
motivat la intervenció del legislador europeu, en l’àmbit 
de la creació de l’espai de llibertat, seguretat i justícia, 
mitjançant l’elaboració d’un Reglament de Dret interna-
cional privat (DIPr). En efecte, el Reglament harmonitza 
les regles de DIPr dels Estats membres en matèria suc-
cessòria, però no n’afecta –almenys no directament– el 
dret substantiu, tasca que es reconeix impossible d’aco-
metre, atesa la diversitat de tradicions jurídiques i de 
sensibilitats socials en l’àmbit de la UE, que incideixen 
en qüestions bàsiques del dret de successions, com ara 

LA IMMINENT APLICACIÓ    
DEL REGLAMENT EUROPEU 
DE SUCCESSIONS 
A partir del 17 d’agost és aplicable el Reglament europeu que 
abasta totes les qüestions de Dret internacional privat en matèria de 
successions mortis causa. La seva anàlisi i valoració, tot seguit.

Jaume Tarabal Bosch
Professor de dret civil. 
Universitat de Barcelona
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la successió intestada o la llegítima. També en queden 
fora les qüestions relatives al dret fiscal, a la naturalesa 
dels drets reals, al dret registral o al dret mercantil, entre 
d’altres (art. 1).

En qualsevol cas, l’harmonització de les regles de DIPr 
en matèria successòria ha de permetre als particulars 
una organització més ràpida i eficient de les succes-
sions. En paraules del propi legislador comunitari, en 
un dels 80 atesos del Reglament, es pretén “facilitar 
el bon funcionament del mercat interior tot suprimint 
els obstacles a la lliure circulació d’aquelles persones 
que actualment troben dificultats a l’hora d’exercir els 
seus drets en situacions de successió mortis causa amb 
repercussions transfrontereres. En l’espai europeu de 
justícia, és imperatiu que els ciutadans puguin organitzar 
la seva successió. És necessari garantir de manera efi-
caç els drets dels hereus i els legataris i de les persones 
pròximes al causant, així com dels creditors de l’herèn-
cia” (atès 7).

L’assoliment d’aquests objectius es confia, doncs, a un 
Reglament, que, com palesa el seu propi títol, abasta 
totes les qüestions de DIPr en matèria successòria i que 
s’articula sobre la base de les següents decisions de 
política jurídica: 

• Coincidència forum–ius. Les normes del Reglament 
estan concebudes per a garantir que l’autoritat compe-
tent que substanciï la successió apliqui, en la majoria 
dels casos, el seu propi Dret (atès 27). Es tracta d’evitar 
el màxim possible el feixuc tràmit d’haver de provar el 
Dret estranger, al marge que es redueixen els supòsits 
d’inaplicació del mateix per entrar aquest en contradicció 
amb l’ordre públic del fur (art. 35).

• La residència habitual del causant en el moment de 
la mort s’erigeix com a punt de connexió general, als 
efectes de la determinació tant de la competència com 
de la llei aplicable (atès 23; arts. 4 i 21.1). És un criteri 
ja utilitzat en alguns Drets nacionals i es pressuposa 
que serà en l’Estat de la darrera residència el lloc on se 
situarà la majoria de béns hereditaris. Des de l’òptica del 
Dret espanyol, l’adopció d’aquest punt de connexió sig-
nificarà l’abandonament del criteri de la llei personal per 
a les successions transfrontereres (no per a les interre-
gionals, que, segons el CC espanyol, se seguiran regint 
per la del veïnatge civil). El de la residència habitual és, 
sens dubte, un criteri més flexible, però, com a contra-
partida, pot resultar de difícil prova, atesa la creixent 
mobilitat de les persones (atès 24). En aquest sentit, el 
Reglament permet prescindir-ne, en relació amb la llei 
aplicable, quan es demostri que el causant mantenia un 

vincle manifestament més estret amb un Estat diferent 
(atès 25; art. 21.2). S’entén que l’excepció satisfà de ma-
nera més coherent les espectatives de les parts (hereus, 
legataris, creditors...), que altrament podrien rebre amb 
estupefacció la notícia que la llei aplicable a la successió 
del causant fos la de l’Estat on aquest s’acabés de tras-
lladar. D’altra banda, el Reglament facilita la planificació 
successòria mitjançant l’exercici de la professio iuris; en 
altres paraules, el causant pot fer inaplicable la connexió 
general mitjançant la submissió a la seva llei nacional 
(atès 38 i art. 22; cfr. atès 28 i art. 5). 

• En la línia de la majoria de legislacions dels Estats 
membres, el Reglament adopta el principi d’unitat de la 
successió. Llevat d’algunes excepcions (p. ex. art. 33, re-
latiu a la successió de béns vacants), la llei s’aplica a tota 
la successió, independentment de la naturalesa moble o 
immoble dels béns.

• El Reglament és d’aplicació universal (art. 20). El fet 
que les autoritats dels Estats no europeus –o les dels 
Estats membres que han decidit no participar del Regla-
ment (Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit)– no l’apliquin 
no vol pas dir que les nostres autoritats no l’hagin d’apli-
car als seus ciutadans. Al contrari: la llei aplicable segons 
el Reglament ho serà amb independència que sigui la 
d’un Estat membre. D’aquesta manera es facilita l’adop-
ció de solucions uniformes a les disputes internacionals 
en matèria successòria.

• La creació d’un Certificat Successori Europeu (CSE). 
Es tracta d’una de les innovacions més aplaudides, un 
certificat estandarditzat cridat a permetre a hereus, 
legataris, marmessors o administradors de l’herència la 
prova dels drets respectius. El Reglament estableix les 
autoritats competents per a emetre’l i el procediment 
per a obtenir-lo (arts. 65-68). Un cop emès, el CSE serà 
directament reconegut en tots els Estats membres, 
sense que calgui cap procediment especial.

En definitiva, el Reglament introdueix molts canvis i 
no pocs dubtes. La seva lectura en clau espanyola, 
per exemple, condueix a concloure que a partir del 17 
d’agost coexistiran en el nostre àmbit dos sistemes dis-
tints: el del Reglament, per als conflictes internacionals, 
i el del CC espanyol i la LOPJ, per als conflictes interns 
o interregionals. Les diferències entre ambdós sistemes 
–admissió/inadmissió de la professio iuris, residència 
habitual/veïnatge civil com a principal punt de connexió– 
són de prou entitat com per fer-nos dubtar que el legisla-
dor espanyol hagi aprofitat com calia la vacatio oferta pel 
Reglament. A poques setmanes del dia D, la pregunta 
és òbvia: estem preparats? 



E
l procés de signatura digital i tramesa tele-
màtica d’informació i documentació és cada 
vegada més gran en el nostre ordenament 
jurídic i en la pràctica de la nostra professió. 
De fet, avui dia ningú no s’estranya quan ha 

de presentar les seves declaracions davant l’Agència 
Tributària utilitzant la corresponent signatura digital, o 
bé per dur a terme tràmits davant Seguretat Social.

Així mateix, aquest procés també pretén aconseguir a 
la legalització dels llibres d’actes.

1.- Regulació de l’obligació de  
remissió telemàtica dels llibres

L’article 18 de la Llei 14/2013, de suport als emprene-
dors, va  establir l’obligació de remissió telemàtica dels 
llibres a partir de la data de la seva entrada en vigor.

Posteriorment, la Instrucció DGRN de 12 de febrer de 
2015, en aplicació de l’article 18 va concretar que “la 
presentació d’aquests llibres (es refereix a tots els 
llibres d’obligatòria portar per a l’empresari, arts. 25 i ss 
CCom) per a la seva legalització en el Registre Mercan-
til competent, ha de ser per via telemàtica, després 

de la seva complimentació, dins dels quatre mesos 
següents al tancament de l’exercici social”. 

2.- Problemàtica sorgida

La Instrucció de 12 de febrer de 2015 va ser impugnada 
mitjançant recurs contenciós-administratiu de data 15 
d’abril de 2015 per part d’empreses cotitzades espa-
nyoles, que incloïa la petició d’adopció de la mesura 
cautelar consistent en la suspensió de l’aplicació de la 
referida Instrucció, com finalment s’ha decretat mitjan-
çant interlocutòria de 27 d’abril de 2015.

Entre altres qüestions, la demanda indica que la pre-
sentació dels llibres en format paper permetia una 
presentació física del llibre en blanc, de manera que el 
Registre legalitzava ab initio un llibre, al qual se li ana-
ven afegint les actes, a mesura que s’anaven celebrant, 
salvaguardant la confidencialitat dels assumptes trac-
tats i de les decisions adoptades en el si de la societat.

Mitjançant l’aplicació de la Instrucció la legalització del 
llibre es produeix ex post, mitjançant la remissió íntegra 
en format electrònic de les actes, arribant en conse-
qüència al Registre informació que abans era confiden-

LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA 
DELS LLIBRES D’ACTES DE 
LES SOCIETATS DE CAPITAL
Iter de les ressolucions de la Direcció General dels Registres i del 
Notariat de 12 de febrer i d’1 de juliol de 2015, sobre l’obligació de 
legalitzar telemàticament els llibres d’actes de les societats de capital i la 
confidencialitat de la informació que contenen i la postura del registre 
mercantil de Barcelona  

Juan Antonio Andino López
Col·legiat núm. 25.944
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cial: totalitat dels assumptes tractats, transcripció del 
debat d’adopció de l’acord i de l’acord mateix adoptat i 
el règim de majories aprovant o rebutjant el mateix.

La transcendència pràctica d’aquest assumpte és de 
capital importància. Cal pensar en el perjudici que pot 
suposar per a una empresa que els seus competidors 
puguin tenir accés al contingut íntegre de les actes de 
junta general (coneixement de l’estat del negoci, direc-
ció estratègica de l’empresa, etcètera), i sorgeixen dub-
tes (per exemple, fins a quin punt pot un administrador 
complir amb el contingut de la Instrucció, quan l’art. 32 
del Codi de comerç i l’art. 232 de la Llei de societats de 
capital l’obliga a mantenir secret de les informacions de 
caràcter confidencial de l’empresa, ja que perquè entri 
en joc l’excepció del punt 2 de l’esmentat precepte, 
és necessària una norma amb rang de llei, i no així una 
simple Instrucció).

3.- Reacció per part del Registre  
Mercantil de Barcelona

A la vista de la problemàtica sorgida a partir de la 
interlocutòria de 27 d’abril del 2015 i la suspensió de 
l’aplicació de la Instrucció de 12 de febrer de 2015, al 
Registre Mercantil de Barcelona va penjar una nota a la 
seva pàgina web (http://www.registromercantilbcn.es/
doc/legalizacion-cat.pdf) en la qual (I) deixa constància 
que la remissió telemàtica de les actes no vulnera la 
confidencialitat empresarial, i (II) estableix el criteri que 
adopta el Registre en relació al tema que ens ocupa.

Així, la nota indica que no es vulnera confidencialitat 
alguna mitjançant la remissió telemàtica de les actes, 
tenint en compte que (a) el registrador no conserva el 
fitxer que conté les actes, sinó un mer algoritme que 
es crea quan es remeten al Registre, acreditatiu de la 
legalització telemàtica; (b) per això, atès que no s’arxiva 
el pdf amb les actes, el registrador no pot donar publi-
citat a alguna cosa que no té en el seu poder; (c) l’em-
presari pot xifrar l’arxiu remès al Registre mitjançant 
els mecanismes que preveuen tant la Llei de signatura 
electrònica com la Llei de Serveis de la Societat de la 
Informació i del Comerç Electrònic; i (d) sosté que la 
legalització registral passa exclusivament per un control 
de regularitat formal i una simple constància fefaent del 
fet de la legalització.

4.- Instrucció d’1 juliol 2015

La Instrucció de la DGRN d’1 de juliol del 2015 (pu-
blicada al BOE número 162, de 8 de juliol, pàgines 
56.581-56.585) confirma el contingut de la nota emesa 

anteriorment referenciada i adopta uns mecanismes de 
seguretat i xifrat dels fitxers electrònics que continguin 
llibres dels empresaris presentats a legalització en els 
registres mercantils.

Així, i entre altres mesures, l’empresari ha de remetre 
els llibres telemàticament al registre mercantil i, un cop 
legalitzats per part del registre, aquest organisme pro-
cedirà al seu immediat esborrat i, en el supòsit en què 
es qualifiqui la seva presentació com a defectuosa i no 
s’hagi esmenat per part de l’interessat dins del termini, 
llavors el registre procedirà al seu esborrat un cop ca-
duqui l’assentament de presentació, adoptant mesures 
de seguretat addicionals per garantir la confidencialitat 
de la documentació durant el termini de qualificació per 
part del registre.

Per això, la publicitat del registre es limitarà a la cir-
cumstància d’haver-se practicat la legalització dels 
llibres, sense cap publicitat del contingut dels fitxers 
presentats.

En definitiva, haurem d’esperar la resolució que pugui 
adoptar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid 
després de la Instrucció d’1 de juliol de 2015, per la 
qual cosa, de moment, registres com el de Barcelona, 
segueixen acceptant la legalització de llibres en format 
paper i digital. 



C
ada any es presenten més de 4.000 recursos 
davant la sala civil del Tribunal Suprem. D’ells, 
aproximadament el 70% no s’admet a tràmit. 
A causa de la complexitat, les singularitats i els 
rigorosos requisits formals dels recursos de 

cassació i extraordinari per infracció processal, el domini de 
la tècnica cassacional és el que pot marcar la diferència.

Les vies d’accés al Tribunal Suprem són limitades i estre-
tes. Molts s’aventuren a l’ascensió, però no tots arriben 
al cim. Igual que en l’escalada, la cassació té les seves 
guies d’orientació, les seves fites, les seves rutes segu-
res i els seus perills. En aquesta matèria, el campament 
base és el coneixement de l’aplicació pràctica de l’Acord 
de sala del 2011 (que no és normatiu, però ja ha passat 
a ser doctrina jurisprudencial). A partir d’aquí el perfec-
cionament de la tècnica s’adquireix per experiència i ob-
servació. La temporada 2014/2015 està oferint novetats 
molt interessants per a tots els que seguim de prop les 
expedicions al Tribunal Suprem (TS). 
 
MATEIX TERRITORI, MATEIX MAPA
La reforma de la cassació és una reivindicació històrica 
d’advocats i magistrats. Després de quinze anys de vi-
gència de la LEC, encara no s’aplica el sistema de doble 
recurs (TS - TSJ) recollit en la llei processal. El passat 
mes de febrer vam saber que la iniciativa legislativa que 
impulsava Gallardón es quedava, definitivament, en el 
camí. Es tractava d’una reforma que introduïa modifica-
cions estructurals. Entre d’altres, preveia la introducció 
d’un “quota”, pel qual el TS decidiria el nombre màxim 
de recursos que coneixeria cada any. Es tractava d’una 
reforma controvertida. El seu abandonament consolida 
l’actual paisatge normatiu i confirma que, en l’horitzó 
immediat, no hi haurà res de nou sota el sol.

 
SENTÈNCIA PIONERA

L’observació permanent de la muntanya permet al guia 
descobrir vibracions imperceptibles per a una mirada no 
entrenada. Aquest curs el Tribunal Suprem ha dictat una 
sentència nova que ha passat pràcticament desaperce-
buda (STS 09.10.2014 - RC 1443/2012). En aquesta reso-
lució el Suprem ha tombat per primera vegada un recurs 
exclusivament per falta de claredat expositiva.

El TS declara que, si bé ha de fugir-se d’un excessiu for-
malisme, la cassació es tracta d’un recurs extraordinari 
que exigeix uns mínims irrenunciables, entre els quals 
es troba la perfecta delimitació de la qüestió jurídica 
plantejada:

“Aquest recurs exigeix claredat i precisió en la identifi-
cació de la infracció normativa (...), el que es tradueix no 
només en la necessitat que la seva estructura sigui molt 
diferent a la d’un mer escrit d’al·legacions, sinó també en 
la exigència d’una raonable claredat expositiva per perme-
tre la individualització del problema jurídic plantejat “.

El Suprem va fins i tot més enllà i declara que l’escrit 
jurídic presentat no pot considerar-se, en realitat, ni tan 
sols un recurs de cassació. Es declara incapaç de resol-
dre sobre el fons per defectes de forma:

“No es tracta, doncs, de simples deficiències formals 
que no poden ser exigides amb un rigor excessiu. La 
qüestió és que el recurs que ha formulat el demandant 
no pot considerar-se com un recurs de cassació”.

Fins a la data, el Tribunal Suprem mai abans havia deses-
timat un recurs de cassació exclusivament per opacitat. 

TÈCNICA CASSACIONAL:  
EL CAMÍ MENYS TRANSITAT
El perfeccionament de la tècnica cassacional exigeix un esforç constant 
d’actualització. Aquest article analitza les noves rutes per les quals transita 
el Tribunal Suprem per definir els criteris i casuística d’admissió a tràmit 
dels recursos de cassació.

Pablo Franquet Elía
Col·legiat núm. 28.402
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El rebuig del TS sempre havia anat acompanyat d’altres 
motius addicionals. Aquesta resolució no es tracta d’un 
acte d’inadmissió a tràmit del recurs per defectes for-
mals, sinó d’una sentència definitiva dictada pel ple de la 
sala. És a dir, tota una declaració de principis i un possi-
ble avís sobre el risc de fer travessies de nit.

NOVES RUTES
El seguiment de la jurisprudència del Tribunal Suprem 
permet trobar de vegades senders amagats. Petites 
vies d’accés en un terreny que semblava impracticable. 
En aquesta temporada han aparegut algunes, entre les 
quals podem destacar les següents:

RECURS EXTRAORDINARI  
PER INFRACCIÓ PROCESSAL
• Costes. Les normes que regulen la condemna en cos-
tes no són a la llista tancada de vulneracions processals 
que es poden denunciar davant el Suprem (art. 469.1 
LEC). No obstant això, la STS 20.03.2014 (RC 135/2012) 
obre una estreta via. Aquí el Suprem estudia un cas en 
el qual en els fonaments de la sentència d’apel·lació es 
raona sobre la decisió de no imposar les costes i, no 
obstant això, el posterior sentència inclou una condem-

na en costes. El TS 
admet estudiar el cas 
sobre la base d’un 
problema d’incon-
gruència interna 
(integrable en el 
motiu de recurs per 
infracció de normes 
reguladores de la 
sentència).

•  Valoració de 
prova. Com és 
sabut, com a regla 
general el TS no 
revisa la valoració 
de prova continguda 
en la sentència de 
segona instància, 

llevat que resulti il·lògica, irraonable o arbitrària. En 
els pocs casos en què és possible la revisió proba-
tòria, la via adequada per plantejar aquesta qüestió és 
la vulneració de drets fonamentals de l’art. 24 de la 
Constitució (art. 469.1 3ª LEC). No obstant això, la STS 
03.05.2014 (RC 233/2012) obre una fissura i acorda 
la nul·litat d’actuacions i retroacció del procediment 
en un supòsit en què en remetre les actuacions a 
l’audiència provincial no es va incorporar un determi-
nat document, de manera que el tribunal no va poder 

valorar-lo. La Sala arriba a aquest resultat per via d’in-
fracció de les normes legals que regeixen els actes i 
garanties del procés (art. 469.1 3a LEC).

RECURS DE CASSACIÓ
• Interès cassacional. Les situacions socioeconòmi-
ques convulses solen ser contextos propicis per a canvis 
jurisprudencials. Les doctrines de la rebus sic stantibus i de 
l’abús de dret semblaven consolidades. No obstant això, 
recentment el TS ha considerat l’actual crisi econòmica 
com un factor que pot alterar les circumstàncies que van 
motivar un contracte en el sector publicitari i en l’hoteler 
(SSTS 30.06.2014 i 15.10.2014). El Suprem ha admès que 
pot haver enriquiment injust en la subhasta d’habitatges 
en els casos en què l’adjudicació vagi seguida d’una venda 
posterior per un preu molt superior (STS 13.01.2015). 
Aquests són només dos exemples del que podem consi-
derar un desglaç de la jurisprudència històrica.

• Summa gravaminis. La doctrina clàssica del TS no 
permet sumar, en cas d’acumulació subjectiva d’ac-
cions, l’import de les demandes per superar la quantia 
cassacional (600.000 €). Aquesta jurisprudència ha estat 
recentment flexibilitzada per a grups de consumidors en 
casos d’afectats per la fallida d’acadèmies d’idiomes i 
de danys personals causats per implants mamaris. En el 
mateix sentit, la STS 09.10.2014 ha estès aquest criteri 
més lax als consumidors bancaris per facilitar l’accés a la 
cassació d’aquest col·lectiu.

Les anteriors sentències són els camins menys transi-
tats. Cada any s’obren algunes rutes noves i només els 
xerpes o els guies del congost guarden memòria de la 
seva ubicació exacta.

CONCLUSIÓ
El perfeccionament de tota tècnica exigeix un esforç 
constant de pràctica i actualització. Els recursos davant 
del Tribunal Suprem no són una excepció. En el curs 
2014/2015 s’han produït un seguit de novetats interes-
sants per treure el màxim partit a aquest instrument 
processal. L’ús de la tècnica cassacional inclou conèixer 
les cauteles que s’han de tenir en la instància per no per-
dre oportunitats processals, els criteris que segueix en 
la pràctica el Gabinet Tècnic del TS per admetre a tràmit 
els recursos, la casuística dels arguments que funcionen 
i els que no i el seguiment de les tendències del Suprem 
per definir l’interès cassacional. Totes aquestes eines 
ajuden a millorar l’accés al Tribunal Suprem. Per iniciar un 
ascens en condicions no n’hi ha prou amb ser aventu-
rer, és recomanable conèixer a fons el territori i els seus 
camins. Com en el poema de Robert Frost, davant d’una 
cruïlla la decisió correcta pot marcar la diferència. 

“DOS CAMINS 
DIVERGIEN DINS 
D’UN BOSC,  
I JO... JO VAIG  
TRIAR-NE EL 
MENYS TRANSI-
TAT. I AIXÓ FÉU 
TOTA LA DIFE-
RÈNCIA”.  ROBERT 
FROST (1915)



L
a Llei 7/2012, que va entrar en vigor el 31 d’oc-
tubre de 2012, va introduir una nova obligació 
d’informar sobre la titularitat de béns i drets 
situats a l’estranger per part de qualsevol per-
sona física o jurídica resident a Espanya.

En concret, aquesta norma imposa l’obligació de donar 
a la Hisenda espanyola informació detallada sobre béns 
o drets situats a l’estranger (comptes bancàries, valors, 
immobles, assegurances, etc.) presentant una declara-
ció informativa durant el primer trimestre de cada any: 
el famós Model 720.

La finalitat d’aquesta mesura no és altra que la preven-
ció i lluita contra el frau fiscal, atès que aquesta decla-
ració li servirà a la Hisenda espanyola per comprovar, 
en el cas de persones físiques residents, si aquestes 
declaren o no a Espanya les rendes derivades dels seus 
béns a l’estranger (interessos, dividends, etc.) a la seva 
declaració del Impost sobre la Renda i, així mateix, per 
verificar que inclouen aquests béns a la declaració del 
Impost sobre Patrimoni.
És molt important tenir present aquesta nova obligació 
d’informació anual, que havia de complir-se per prime-
ra vegada durant els primers mesos de l’any 2013 (en 

concret, fins el 30 d’abril de 2013), ja que les sancions 
i conseqüències jurídiques previstes en cas d’incompli-
ment són molt greus. 

INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ D’INFOR-
MACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER
La normativa preveu les següents sancions i conseqüèn-
cies per la presentació incomplerta o fora de termini del 
Model 720:

- La falta de presentació o presentació de forma incom-
plerta o inexacta constituiria una infracció molt greu 
que es podria sancionar amb multes de 5.000 euros 
per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 
10.000 euros.

- Si la Hisenda espanyola descobreix béns o drets 
situats a l’estranger no declarats els podria conside-
rar guany patrimonial no justificat, fent-los tributar a la 
declaració de l’impost de l’últim any no prescrit (2012 
o posterior). En el cas de persones físiques, aquest fet 
resultaria especialment costós atenent a què el guany 
patrimonial tributaria dins la base general del Impost 
sobre la Renta. Així doncs, una persona física resident 

EL MODEL 720:  
UNA INFRACCIÓ DEL 
DRET COMUNITARI?
L’obligació d’informar sobre la titularitat de béns i drets 
situats a l’estranger per part de qualsevol persona, física o 
jurídica, resident a Espanya, presentant el conegut model 
720, ha estat denunciada davant la Unió Europea 

Cristina Coca Fraile
Llicenciada en Administració i Direcció 
d’Empresas i Graduada en Dret
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a Catalunya podria haver de pagar una quota de l’Im-
post sobre la Renda de fins el 56% del valor dels béns 
no declarats, més els interessos de mora. Així mateix, 
es preveu una sanció addicional del 150% de la citada 
quota. 

La norma, tot i que el contribuent pogués acreditar la 
titularitat d’aquests béns no declarats des de fa molts 
anys, no permet al·legar la prescripció per evitar el trac-
tament tributari comentat i l’única via possible és acre-
ditar que la seva titularitat es correspon amb rendes 
declarades o bé amb rendes obtingudes en anys en els 
quals el contribuent no era resident.

En definitiva, es tracta d’una norma molt dura ja que si 
la Hisenda espanyola descobreix béns a l’estranger no 
declarats podria arribar a exigir quantitats superiors al 
valors d’aquests béns, fins i tot amb el risc d’incórrer 
en delicte fiscal. 

POSICIONAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA
Aquesta normativa espanyola ha estat denunciada da-
vant la Comissió Europea per diversos agents econò-
mics al considerar-la contrària al Dret comunitari. 

En concret, les denúncies versen sobre el fet que una 
obligació tan àmplia i amb un règim sancionador tan 
dur suposa, sens dubte, un important obstacle i una 
restricció a la lliure circulació de persones, ja que dis-
suadeix a europeus que vulguin fixar la seva residència 
a Espanya, i també a la lliure circulació de capitals, ja 
que dissuadeix als residents a Espanya d’invertir el seu 
patrimoni en béns i drets situats a l’estranger i obstacu-
litzen la comercialització en territori de la Unió Europea 
de béns i drets, la majoria productes financers, objecte 
de informació en el Model 720.

Així mateix, s’al·lega una possible infracció atenent al 
desproporcionat règim sancionador associat a l’incom-
pliment o compliment extemporani de la nova obligació 
(no prescripció del patrimoni no declarat i règim san-
cionador del 150%), que difícilment queda justificat pel 
marc de la lluita contra el frau fiscal i la prevenció del 
blanqueig de capital. 

La Comissió Europea, després d’una investigació prè-
via sobre la normativa espanyola, ha contestat a les 
denúncies confirmant l’adequació a Dret comunitari de 
determinats aspectes de la obligació d’informació mit-
jançant el model 720 (termini de declaració, la exigèn-
cia de presentació per via telemàtica o la possibilitat de 
presentar declaracions complementàries) si bé apunta 

dos aspectes de la normativa espanyola que, a judici de 
la Comissió, serien especialment qüestionables.

El primer d’ells és el relatiu al règim sancionador que 
porta aparellat la falta de presentació, o presentació 
inexacta, del model 720, que considera que podria 
resultar desproporcionat en relació amb les sancions 
aplicables en situacions internes (per exemple, per la 
falta de presentació o presentació incomplerta de la 
declaració del IRPF).

El segon es refereix a la consideració fiscal dels béns 
no informats en termini com guany de patrimoni no 
justificat en seu del Impost sobre la Renta o com a 
renta no comptabilitzada o declarada en el Impost 

sobre Societats, amb 
sanció addicional del 
150% calculada sobre 
la quota resultant.

Sobre aquest segon 
aspecte la Comissió 
considera que impedint 
la prescripció respec-
te d’aquests béns es 
podria estar infringint 
la jurisprudència comu-
nitària, la qual només 
justifica un major 
termini de prescripció 
per la lluita contra el 
frau fiscal quan resulta 
proporcionat i l’Admi-
nistració tributària no 
té indicis de l’existèn-

cia dels béns a l’estranger. Així doncs, el major termini 
de prescripció regulat per la normativa espanyola podria 
seria incompatible amb el Dret comunitari en la mesura 
en que la Hisenda espanyola ja podria tenir proves de 
l’existència de béns a l’estranger a través d’altres fonts 
d’informació, especialment si es tracta de béns i drets 
situats a altres Estats de la Unió Europea amb els que 
existeix intercanvi d’informació.

En qualsevol cas, no hi ha dubte que, si la Comissió Eu-
ropea decideix en els propers mesos iniciar un proce-
diment d’infracció del Dret comunitari contra Espanya 
amb motiu de la imposició als seus residents de la co-
mentada obligació d’informació, aquest fet constituiria 
un bon argument de defensa davant dels Tribunals es-
panyols per als casos en els que la Hisenda espanyola 
apliqui les greus conseqüències previstes per l’incom-
pliment de la normativa. 

LA HISEN-
DA ESPANYO-
LA JA PODRIA 
TENIR PROVES 
DE L’EXISTÈN-
CIA DE BÉNS A 
L’ESTRANGER 
A TRAVÉS D’AL-
TRES FONTS 
D’INFORMACIÓ



L’
expulsió del transportista autònom 
titular d’un vehicle amb autorització 
administrativa de transport, produïda 
després de la reforma de l’Estatut dels 
Treballadors, operada per la Llei 11/1994 

de 19 de maig, que va introduir un nou apartat “g” 
en l’art. 1.3 com a reacció legislativa a la jurisprudèn-
cia “laboralitzadora” d’aquesta relació contractual 
després de la Sentència del Tribunal Suprem de 26 
de febrer de 1986, coneguda com “sentència dels 
missatgers”, va suposar en la pràctica una precaritza-
ció de les condicions de prestació de serveis al tro-
bar-se el transportista en una situació de desequilibri 
contractual, que s’accentuava quan la majoria dels 
seus ingressos provenia d’un mateix carregador.

A més dels transportistes, l’expulsió d’activitat 
en altres sectors com la construcció, on el treball 
presumptament autònom també té un gran arrela-
ment, va determinar la preocupació del legislador per 
regular aquest tipus d’activitats econòmiques, en 
els quals l’organització de l’activitat d’acord amb els 
propis mitjans o criteris del treballador autònom, es 
combina amb una forta dependència econòmica.

Sense pretendre esgotar aquest assumpte que do-
naria per a molt més d’aquest article, vull posar de 
manifest que, en comparació amb altres figures de 
creació legislativa recent, no s’han produït moltes 

resolucions judicials sobre els TRADE, si bé hem de 
dir que ha estat precisament Catalunya el territori en 
què, per raó de la seva estructura productiva i secto-
rial, més pronunciaments i problemes s’hagin donat, 
i que la major part de les poques ocasions en què el 
TS ha hagut de pronunciar al respecte en unificació 
de doctrina, hagi estat sobre sentències, bé recorre-

gudes o de con-
trast provinents del 
TSJ de Catalunya, 
sent especialment 
significatives les 
sentències sobre 
transportistes. 

En aquest sentit, 
la jurisprudència 
ha vingut a aclarir 
alguns dels dub-
tes que ha originat 
la regulació dels 
TRADE, en els se-
güents aspectes:

1) Respecte de les 
relacions prèvies, 

l’entrada en vigor de la LETA no suposa una novació 
modificativa automàtica, corresponent al treballador 
que pretengui la seva qualificació com TRADE l’obli-

LA RELACIÓ DE TREBALL AUTÒNOM 
ECONÒMICAMENT DEPENDENT 
Valoració de l’anomenat Estatut del Treballador Autònom tot destacant 
algunes particularitats “ad probationem” i “ad solemnitatem

Hilda Irene Arbonés Lapena
Professora de Dret del Treball  
i de la Seguretat Social Universitat de Girona

LES EXPECTATI-
VES POSADES EN 
LA PROTECCIÓ 
DEL TREBALLA-
DOR AUTÒNOM 
DEPENDENT ECO-
NÒMICAMENT 
(TRADE) NO 
S’HAN VIST  
COMPLERTES 
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gació de comunicació de les circumstàncies a l’em-
presari per no deixar el compliment del contracte a 
l’arbitri de els contractants (art. 1256 CC). Així s’han 
pronunciat les SSTS de 11 juliol 2011 -Rec. 3956 / 10-, 
24 novembre 2011 -Rec. 1007 / 11- o 19 abril 2012 
-Rec. 397 / 12-).

2) Algunes sentències han considerat que aquesta 
comunicació de les circumstàncies respecte dels 
contractes anteriors a la vigència de la LETA, té una 
autèntica naturalesa “ad solemnitatem” com les dic-
tades pel TSJ de Madrid de 9 gener 2014 -Rec. 6711 
/ 12-, Galícia de 7 de maig de 2011, o Catalunya de 9 
novembre 2010 -Rec.3271 / 2009-, mentre que altres 
com les dictades pel TSJ de Catalunya de 16 de març 
de 2012 o de 18 de març de 2014 -Rec. 394 / 13- sos-
tenen que, d’acord amb el nostre dret d’obligacions 
que parteix del principi de llibertat de forma dels con-
tractes per tenir efecte entre propis els contractants 
(art. 1.278 CC) que no caldrà aquesta comunicació si 
aquesta circumstància ja li consta a l’empresa, com 
a conseqüència de la prohibició de subcontractació i 
l’obligació d’exclusivitat.

3) Una altra qüestió important relacionada amb les 
relacions prèvies a l’entrada en vigor de la LETA, 
són els efectes que pot tenir aquesta comunicació o 
constatació de les circumstàncies, en concret sobre 
l’antiguitat de la relació a efectes indemnitzatoris 

en cas de ruptura del contracte pel carregador que 
preveuen alguns Acords d’Interès Professional de 
TRADES, (com ha succeït a Catalunya, per exemple 
en el cas de PANRICO) i fins ara la doctrina supli-
catòria (STSJ de Catalunya de 18 març 2014 -Rec. 
394/13 -) que si les parts no van aprofitar el període 
transitori que va finalitzar el 5 de novembre de 2010, 
per adaptar la relació preexistent,l’antiguitat no pot 
retrotraure més enllà d’aquesta data, encara que 
les circumstàncies configuradores de la relació com 
TRADE preexisteixen.

Malgrat la literalitat de la LETA que exigeix la forma-
lització d’un contracte per escrit i el seu registre, 
l’absència de tal forma escrita no constitueix un re-
quisit “ad solemnitatem” (STS de 12 juliol 2011 -Rec. 
3706 / 11- o 12 maig 2012 -RJ 8539-) sinó merament 
“ad probationem”, sempre i quan consti la comuni-
cació de les circumstàncies a què hem al·ludit “ut 
supra”.

Com veiem, els dubtes aclarits són només una míni-
ma part de totes aquelles que als espavilats lectors 
de ben segur se’ls plantejaran. I davant d’elles, a la 
consulta d’un client o en les estrades, com advo-
cats en exercici no ens quedarà més remei que 
optar per la solució que millor pugui adaptar a la 
lletra i esperit de la llei, i als interessos del nostre 
client i pagador.



EL COL·LEGI ES MOU

EL DEGÀ ES REUNEIX 
AMB EL MINISTRE 
CATALÁ A L’ICAB   

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, es va reunir amb 
el degà d’aquesta corporació, Oriol Rusca, a la seu de 
l’ICAB el passat 9 de juliol per analitzar els principals 
temes que afecten els ciutadans i l’advocacia. A la 
trobada també hi van estar presents el sotsdelegat del 
Govern a Catalunya, Emilio Ablanedo i la Junta de govern 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La reunió, a porta tancada, va servir per tractar sobre el 
Torn d’Ofici i les mancances i problemàtiques que tenen 
els advocats que presten aquest servei, així com per 
abordar les darreres reformes que ha realitzat el Govern i 
que des d’aquesta corporació es consideren una regres-
sió per a l’Estat de Dret, com la recent entrada en vigor 
del Codi penal o la Llei de seguretat ciutadana, entre 
altres reformes.

La visita va cloure amb una visita guiada per la Biblioteca 
del Col·legi, que amb  més de 300.000 volums i prop de 
1.300 títols de publicacions periòdiques, està conside-
rada una de les biblioteques jurídiques privades més 
importants d’Europa.

NOVA EPJ 
ADAPTADA ALS 
NOUS TEMPS 
 
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va donar el tret de 
sortida als actes commemoratius del 50è aniversari de 
l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB amb una festa a 
la qual van assistir més de 400 persones entre alumnes, 
ex alumnes i professors que al llarg de cinc dècades 
han passat per les aules de l’Escola, però també altres 
col·legiats i col·legiades que van voler gaudir d’aquesta 
vetllada en un ambient distès i amenitzat per música en 
directe. Entre els assistents hi havia el degà de l’ICAB, 
Oriol Rusca, qui va destacar la importància de l’Escola 
“com a referent dels centres post universitaris de  
pràctica jurídica que millor preparen els advocats per  
a l’exercici professional”. 

L’Escola de Pràctica Jurídica afronta a partir d’ara el repte 
d’adaptar-se al nou marc d’accés a la professió oferint 
un Postgrau en Pràctica Jurídica totalment adaptat a la 
realitat professional dels advocats, basat en simulacions 
i casos reals. Els coneixements que ofereixen les Facul-
tats de Dret estan orientades a la formació de juristes 
en general i no tenen en compte les peculiaritats de 
l’exercici de l’advocacia. Per això l’EPJ de l’ICAB ofereix 
la formació específica idònia per a tots aquells graduats 
en Dret que vulguin aprendre la professió d’advocat. 
D’una banda els aporta una sòlida base de competèn-
cies professionals i, de l’altra, els permet complementar 
amb un període de pràctiques externes. 

L’Escola proposa una oferta no només litigant, sinó 
també d’assessorament i on es treballen les habilitats 
essencials per a l’exercici pràctic de la professió (atenció 
al client, empatia, relació amb l’Administració, elaboració 
de documents, litigació, etc.). Tot, amb la metodologia 
del Learning by doing (aprendre fent) en les fases inicials 
i d’inici de l’especialització i fent valdre el saber fer pro-
fessional del Col·legi com a  avantatge competitiu. 

A més, l’EPJ també dóna la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en institucions públiques, despatxos o empreses 
de caràcter privat. Aquestes pràctiques d’iniciació a la 
professió estan homologades pel Consejo General de la El ministre de Justícia Rafael Catalá amb el degà Oriol Rusca.
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Abogacía Española i pel Consell  de l’Advocacia Catalana, 
per la qual cosa ofereixen una garantia de qualitat, ja que 
estan subjectes a un control permanent, així com a una 
revisió i renovació constants.

Les sis matèries del Postgrau (civil, penal, laboral, ad-
ministratiu, família i mercantil) permeten als alumnes 
especialitzar-se com a mínim en dues d’elles. 

ES CREA ‘ALUMNI EPJ’ 
La festa va servir també per presentar ‘l’Alumni EPJ’, 
la comunitat dels ex alumnes de l’Escola, i que té com 
a objectiu facilitar un lloc virtual on els antics alumnes 
puguin intercanviar els seus coneixements i experièn-
cies i fer networking. També contempla l’organització de 
diferents activitats,  com ara conferències d’actualitat 
amb ex alumnes “rellevants”, cursos d’emprenedoria,  
webinars -seminaris en línia- o entrevistes d’Orientació 
Professional i Borsa de Treball. 

L’Alumni EPJ comptarà amb espais propis a les xarxes 
socials Facebook i Linkedin i es podrà seguir a Twitter i 
Instagram amb l’etiqueta #50AnysEPJ. 

PARTICIPA EN l’ORLA DE L’EPJ
A més, l’ICAB està treballant en l’elaboració d’una orla 
commemorativa on els protagonistes són els exalumnes 
dels darrers 50 anys. També es farà una exposició retros-
pectiva a la Biblioteca que inclourà imatges històriques. 

USA LEXNET 
I OBLIDA’T  
DEL PAPER
Amb  l’objectiu de facilitar que als advocats adaptar-se a 
l’aplicació del nou Decret de Comunicacions Telemàtiques, 
impulsat pel Ministeri de Justícia, arran del  qual serà obliga-
tori realitzar les comunicacions de forma telemàtica, a partir 
de l’1 de gener de 2016, l’ICAB impulsa uns cursos de for-
mació a partir del mes d’octubre per tal de facilitar als seus 
col·legiats tota la informació sobre el sistema de certificació 
digital LexNET, que permetrà dur a terme aquesta conunica-
ció de forma on-line i adequar-se així al projecte “Paper Zero”.
 
El temari del curs impartit a l’ICAB inclou des dels aspec-
tes tècnics necessaris per poder usar el sistema LexNet, la 
legislació relativa al secret professional i la LOPD, o aspectes 
relatius a la seguretat i el correu electrònic, ja que es tracta 
d’un sistema de comunicació no fiable. Així com els dife-
rents sistemes de xifrat i el seu funcionament. La formació 
serà també eminentment pràctica, i ’analitzaran situacions 
reals com les filtracions que es van publicar a Wikileaks.
  
El Col·legi de la Rioja ha fet una prova pilot de treball amb 
aquest sistema. El secretari General tècnic, Ignacio Barrio-
bero, explica en la següent entrevista l’experiència que han 
tingut els advocats i la seva corporació:
 
El mes de noviembre de 2014, los colegiados ejercien-
tes del Colegio de Abogados de La Rioja, se sumaron al 
programa LexNet, que supone la entrega telemática de 
documentos. ¿Cómo surgió la idea?
La Abogacía era el único operador jurídico en La Rioja que 
en el año 2014 todavía no recibía  notificaciones de los 
Juzgados ni presentaba documentos a través de LexNet, 
por ello, tanto desde la Comunidad Autónoma como desde 
la Secretaría de Gobierno del TSJ de La Rioja, se planteó al 
Colegio la posibilidad de que sus colegiados ejercientes se 
incorporaran a LexNet.
 
Esta petición unida, en primer lugar, al hecho de que uno 
de los puntos del programa electoral de la actual Junta de 
gobierno colegial era el impulso del uso de las nuevas tecno-
logías en la profesión y, en segundo lugar, con la circunstan-
cia de que en ese momento los responsables de IT CGAE 
garantizaron la posibilidad de conexión a LexNet a través de 



Món Jurídic · #299 · Juliol-Agost 201524 El Col·legi es mou 

Redabogacía, facilitaron la decisión de que el ICA La Rioja 
se incorporase al sistema LexNet.
 
¿Nos podría explicar en qué consiste  
LEXNET para abogados?
LexNet permite la conexión telemática segura de los 
abogados con los Juzgados en aquellos procedimientos 
en los que no sea preceptiva la intervención del procu-
rador, de modo que el abogado recibe las notificaciones 
de los Órganos Judiciales a través del buzón electrónico 
disponible a tal efecto; el abogado remite los escritos 
iniciadores de los procedimientos (demandas; recursos…) 
y de mero trámite, así como las contestaciones dichos 
escritos  (contestaciones a las demandas, oposiciones a 
los recursos….).
 
¿Nos puede detallar los pros y contras de la experiencia?
 La ventaja es la inmediatez, con un notable ahorro de 
tiempo en desplazamientos a los Juzgados para la reco-
gida de las notificaciones o la presentación de escritos, 
toda vez que esta actuación puede llevarse a cabo desde 
el despacho en cualquier día y hora. El inconveniente es el 
hecho de que se debe tener actualizadas las herramientas 
informáticas.
 
¿Qué papel ha tenido el Colegio de Abogados  
de La Rioja en el desarrollo de la herramienta  
LexNet para abogados?
El papel de los Colegios Profesionales en la implantación 
de LexNet se centra en otro ámbito no menos impor-
tante:  en concienciar a los abogados que en un futuro 
próximo será obligatorio el uso de la herramienta en sus 
comunicaciones procesales con los Órganos Jurisdiccio-
nales cuando no intervenga el procurador, debiendo por 
tanto poner el acento en la necesidad de contar con el 
carnet colegial dotado de firma electrónica, informarles de 
los requisitos técnicos de acceso y ofrecerles formación 
sobre el uso de la herramienta.
 
¿Cómo valoraría la colaboración con el CGAE en este tema? 
Redabogacía tiene un papel imprescindible en este tema. 
No sólo por el desarrollo técnico de la plataforma que 
permite el acceso a LexNet abogacía, sino porque man-
tiene un soporte técnico telefónico y on line –incluyendo 
acceso en remoto al equipo-, al cual pueden dirigirse en 
cualquier momento los abogados cuando tengan algún 
problema técnico en el funcionamiento de LexNet. Este 
soporte constituye una herramienta muy valiosa en la so-
lución de problemas técnicos, lo que permite a los Colegios 
tener cubierto este aspecto tan decisivo para un correcto 
funcionamiento del sistema.

 ¿Hasta la fecha, cómo han valorado los abogados/as del 
Colegio de La Rioja la experiencia?
Una vez superados los problemas iniciales de ralentización, 
la valoración general –obviamente en un colectivo amplio 
con realidades distintas las valoraciones son muy divergen-
tes en función de las distintas circunstancias profesionales- 
es positiva por la comodidad y el ahorro en desplazamientos.
 
¿Fruto de su experiencia, qué les aconsejaría a los abo-
gados colegiados ejercientes en el Colegio de Abogados 
en Barcelona para poder aprovechar al máximo la herra-
mienta LexNet?
Les aconsejaría que cuanto antes cuenten con el carnet con 
firma electrónica y comiencen a utilizar las distintas funcio-
nalidades que les permite redabogacía (p. ej. generase los 
pases a prisión), de modo que vayan familiarizándose con su 
uso. Una vez realizado esto, que aprovechen al máximo las 
jornadas de formación que en materia de LexNet les ofrez-
can desde el Colegio.
 
Y quiero finalizar enviándoles un mensaje tranquilizador: que 
piensen que sus compañeros de La Rioja llevan unos cuan-
tos meses utilizando LexNet y  -con las lógicas disfunciones 
iniciales-  sin que la dinámica del ejercicio profesional se haya 
visto sustancialmente alterada, lo que sin duda igualmente 
sucederá en Barcelona.

REVOLUCIÓ  
DE L’ANGLÈS  
PER A TOTS  
ELS NIVELLS 
 
Com portes el teu anglès? Creus que et fa falta millo-
rar-lo? El departament de Formació de l’ICAB organitza, 
un any més, cursos d’idiomes a partir del mes setem-
bre-octubre per tal que els advocats tingueu al vostre 
abast totes les competències necessàries per afrontar 
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l’exercici de la professió en una societat globalitzada. I, 
el més important, hi ha cursos per a tots els nivells que 
s’imparteixen en horaris de migdia per fer-los compatibles 
amb l’exercici de l’advocacia.  

Des de l’ICAB s’ofereixen 5 dels 6 nivells d’anglès cata-
logats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les 
Llengües (MCER) - un estàndard de la UE- que serveix 
per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i 
escrita d’una persona sobre un idioma substituint el nivell 
més avançat per un reforç extra en el nivell intermedi tal 
com recomanen les acadèmies. A més enguany el nivell 
B2.2 (Intermedi alt) serà l’únic nivell que es desdoblarà 
per realitzar formació al migdia i a la tarda; això es deu, a 
què com és el nivell que permet obtindre el First Certifica-
te és el que té més demanda. 

A més, per tal d’assolir un nivell complert per any acadèmic, 
s’amplien les hores de formació de 70 a 90 hores en els 
cursos d’anglès generals de caràcter anual. A més s’inclou 
una classe de seguiment l’últim divendres de cada mes, 
per avaluar l’assimilació de coneixements obtinguts per 
part de l’alumne amb exàmens i proves, així com resolu-
ció de dubtes i reforços amb el professor nadiu assignat. 
Tot això sense oblidar-nos del curs especialitzat d’anglès 
jurídic,  que manté el format clàssic de 60 hores.

Estigues atent a les noves sessions d’anglès per telèfon 
per fer compatible l’aprenentatge amb l’exercici de l’ad-
vocacia durant tot l’any.  

CURSOS D’ALTRES IDIOMES 
També s’iniciaran el proper mes d’octubre cursos de 
francès, portuguès, italià , català, rus , xinès i alemany 
que finalitzaran al juny. Disposeu de tota la informació a 
www.icab.cat

FORMACIÓ I TALLERS CULTURALS
El departament de Formació també ha dut a terme de 
forma pionera cursos que combinen llengua i cultura. 
Aquest és el cas del Curs anual de Xinès finalitzat a juny, 
on una de les alumnes participants, Maria Cruz Aquilué 
Cava, recomana aquest curs perquè “la professora ha 
estat excel·lent, les classes eren motivadores, amenes, 
divertides i vam aprendre molt de vocabulari i  a comu-
nicar-nos, encara que molt bàsicament, en xinès. També 
hem seguit diferents tallers (de protocol, de la cerimònia 
del té i de cal·ligrafia) que han estat interessantíssims i 
han començat a introduir-nos en la cultura xinesa. Sense 

cap dubte, espero poder continuar el curs vinent apre-
nent xinès a l’ICAB”. 

Si no et vols quedar enrere, aprofita el servei de for-
mació en idiomes de l’ICAB! 

TRASLLAT DEL SAC DE LA 
CIUTAT DE LA JUSTICIA

 
El Servei d’Atenció Col·legial de la Ciutat de la Jus-
tícia es trasllada a la planta 1.  Els dies 30 i 31 de ju-
liol es realitzarà el trasllat del Servei d’Atenció Col·legial 
(SAC) la Ciutat de la Justícia des de l’actual ubicació,  
a la planta zero, fins a la primera planta de l’edifici P. 
Les noves dependències estaran del tot operatives  
l’1 de setembre.   

Aquest canvi comportarà tot un seguit de millores per 
als col·legiats/des. 

En primer lloc, s’agrupa en un únic espai a l’edifici P el 
Servei de Préstec de Togues per a tots els Jutjats de la 
CJBH que actualment està distribuït en 3 espais, Civil, 
Instrucció i Penal.  En segon lloc, es duplicarà el nom-
bre d’ordinadors que hi ha a disposició dels advocats/
des per poder realitzar escrits, respondre el correu o 
fer altres gestions. En tercer lloc, els espais actualment 
ocupats pel col·legi com a sala de togues a Civil, Ins-
trucció i Menors es reconvertiran en sales de reunions 
perquè les persones col·legiades es puguin trobar amb 
els seus clients quan ho necessitin. Per accedir aquest 
servei de cessió de sales caldrà que ho sol·licitin al 
personal del SAC a la 1a planta de l’edifici P o a traves 
de la pàgina web. 

Amb aquests canvis es dóna major servei a tots els 
col·legiats/es que s’acosten diàriament a l’equipament 
judicial de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospi-
talet per tal de realitzar la seva feina.   

MES D’AGOST
Pels judicis que es realitzin durant el mes d’agost s’ha-
bilitarà provisionalment la Sala de togues de Menors per 
poder recollir la toga i fer un escrit.

Al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona treballem per a 
vosaltres... també des la Ciutat de la Justícia! 
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L’ICAB PARTICIPA AL 
BIZBARCELONA 2015
La Comissió de Prospectives Socioprofessionals i el 
Servei d’Ocupació i Orientació Professional van parti-
cipar els dies 1 i 2 de juliol en el BizBarcelona, la fira 
referent de l’emprenedoria a Barcelona i en la qual 
l’ICAB ha participat per primer cop amb un estand 
propi. A l’estand es van exposar els serveis que dóna 
el Col·legi i, especialment, les Solucions Professio-
nals, Emprenedoria i Formació. Les persones que van 
passar per l’estand estaven interessades en saber 
quins són els serveis que ofereix el Col·legi en asses-
sorament per a emprenedors i també en els Màsters 
que es realitzen. 
 
L’ICAB va proporcionar entrades gratuïtes als col·le-
giats interessats per tal que poguessin participar en 
les diferents activitats i conferències organitzades. 
 
La Fira es va dividir en dues àrees, bizemprèn i bizpi-
mes, amb l’objectiu de disposar de formació i activi-
tats específiques per a tots els perfils d’emprenedors 
que la van visitar. Així per exemple, la Comissió de 
Prospectives va realitzar quatre conferències. Igual-
ment, hi va haver companys especialistes en dret fis-
cal, laboral, civil, mercantil i noves tecnologies que de 
forma voluntària van assessorar a les taules habilita-
des per aquest motiu a una trentena de persones.
 
PROPERA SESSIÓ SOBRE LA  
NOVA LLEI DE COOPERATIVES
El proper 30 de setembre en el marc del programa Ara-
coop es celebrarà a l’ICAB de 9:30 a 13:30 h una sessió 
monogràfica sobre La nova llei de cooperatives. Nove-
tats i oportunitats per l’advocat/da. Disposeu de tota la 
informació detallada al web de l’ICAB.

UTILE DULCI
Més d’un centenar de persones – entre advocats, 
arxivers, algun notari, procurador, magistrat, doctors, i 
alumnes i ex-alumnes del Curs de Secretariat Juridic es 
van reunir el 6 de juliol a la Sala d’Actes del Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona per celebrar l’acte de clausura 
de l’edició 2015 d’aquest curs.

Un acte utile dulci. Aquesta locució, emprada sovint per 
Eugeni d’Ors, figura a l’Ars Poetica d’Horaci: “Omne tulit 
punctum qui miscuit utile dulci” (S’endugué tots els vots 
qui mesclà útil i dolç).

El degà, Oriol Rusca, que presidia l’acte, va felicitar els 
qui han seguit el Curs de Secretariat Jurídic 2015 i va 
valorar la importància de la tasca dels col·laboradors 
dels advocats i “la necessitat de treballar conjuntament 
enfront d’un marc que provenint de fronteres alienes, és 
cada cop més incert i que promou la desregularització 
de la professió i d’un canvi de l’escala de valors”.

La directora dels Cursos, Rosa Panadès, va definir el 
petit país on vivim com “un gran col·legi professional, 
suma d’esforços dels habitants de Catalunya, de perso-
nes que esmerçades a ser bons forners, bons paletes, 
bons sastres, bons cuiners... i excel·lents administratius. 
Són les persones, i no les institucions, que han aportat 
riqueses, idees, art i molts oficis. Els col·legis les aple-
guen i les ajuden a una millor professionalitat”.

Rosa Panadès va exhortar el degà a fer que el Col·legi 
promogui una tercera Renaixença. La primera, al segle 
XIX, va ésser impulsada per molts advocats. La segona, 
la va constituir el Congrés de Cultura Catalana de 1975-
1977, promogut pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. Ara 
cal una tercera Renaixença, també amb col·laboradors 
jurídics a punt per fer-la florir.

Les cançons de la magnífica Coral del Col·legi, dirigida 
per Quim Manyós, i acompanyades del pianista Marc 
García, van cloure l’acte. Una alenada “utile dulci“.

Cloenda del Curs de Secretariat Jurídic.
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GAES VETLLA PER LA SALUT 
AUDITIVA DE L’ICAB

La Fundació Degà Ignasi de Gispert, de la qual el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) n’és patró, 
ha establert un conveni amb GAES, empresa experta 
en audició, a través dels quals proporcionarà als col·le-
giats i als seus familiars condicions avantatjoses en 
els seus serveis d’atenció auditiva.

El conveni, subscrit el divendres 17 de juliol per An-
tonio Gassó, conseller delegat i director general de 
GAES, i el president de la Fundació Degà Ignasi de 
Gispert i degà de l’ICAB, Oriol Rusca, inclou la realitza-
ció de revisions auditives gratuïtes i descomptes d’un 
10% en audiòfons, així com la donació de cinc audiò-
fons, a més de l’aplicació de tarifes especials  
per a persones en risc d’exclusió social. 
 

DEFUNCIONS
Antonio Canceller Fernández, M. Eugenia Hidalgo 
Tovar, Ma. Rosa Llàcer Matacàs, Maria Mercedes 
Murio Pujol i Juan José Puy Pont

LES “APORTACIONS 
CATALANES 
UNIVERSALS”
 
L’obra les “Aportacions Catalanes Universals” recull 
223 contribucions fetes pel poble català, i que es pre-
senten en aquest llibre classificades cronològicament 
i per temàtiques (arts plàstiques, literatura, arquitec-
tura, medicina, recerca, legislació, urbanisme, teatre, 
esport, cuina, educació, religió...). Aquest treball, 
iniciativa de la Fundació Occitano Catalana, ha estat 
realitzat durant diversos anys per experts amb l’objec-
tiu de recollir i donar a conèixer les aportacions realit-
zades pels catalans al món i que posen de manifest, al 
llarg de la història, l’alt nivell de creativitat i projecció 
exterior de Catalunya.
 

Alguns exemples 
d’aportacions que 
s’hi inclouen són: 
l’art romànic; la 
farga catalana, 
els doctors True-
ta o Barraquer; 
els artistes Dalí, 
Miró i Tàpies; els 
arquitectes Gaudí, 
Josep Puig i Ca-
dafalch, Miralles o 
Bofill; Ferran Adrià 
o la cuina catala-
na; Pau Casals; 
Vicenç Ferrer; 
Pere Casaldàliga; 
Charlie Rivel, el 
Patí de Vela o els 
Jocs del 92, entre 
d’altres.
 

Pel que fa a l’àmbit territorial s’ha circumscrit al Princi-
pat de Catalunya, excepte en el cas de l’Edat Mitjana i 
bona part de la Moderna, èpoques on la vinculació amb 
d’altres països de llengua catalana era molt estreta. 
 
El llibre -editat per micromecenatge i publicat per l’edi-
torial Pagès- està disponible en català, anglès, castellà i 
francès, amb 744 pàgines i prop de mil il·lustracions.

Antonio Gassó, conseller delegat i director general de GAES i el pre-
sident de la Fundació Ignasi de Gispert i degà del Col·legi, J. Oriol 
Rusca, segellen l’acord.



SERVEI DEL MES

Permet, a través de Google Drive: 
• Convidar altres usuaris (mitjançant un missatge forma-
litzat a la seva adreça de correu electrònic) perquè puguin 
editar o visitar documents concrets. Podeu mantenir la 
resta de documents sense compartir o ocults. 

• Editar documents en línia, de manera simultània o no, 
amb les persones que convideu en qualitat de col·labora-
dor (coeditor). 

• Mantenir, durant l’edició simultània, una conversa xat 
específica (opció Conversa de les pestanyes del menú 
superior) amb els col·laboradors o lectors. 

• Tenir sempre disponible l’historial de revisions dels vos-
tres documents, amb la possibilitat de tornar a qualsevol 
versió. A l’historial també queda enregistrat el nom dels 
coautors i de cada intervenció. 

• Vincular els documents en línia perquè siguin publicats 
en el vostre blog o pàgina web. 

Totes aquests funcionalitats són molt útils i t’ajudaran a in-
crementar la teva productivitat en el treball. A més, es trac-
te d’un webmail consultable des de qualsevol ordinador.

Però el gran avantatge que té respecte als correus 
genèrics (gmail, hotmail, yahoo...) és la confiança que 
genera al client, ja que des del primer moment t’identifica 
com a advocat. I la confiança, segons diversos estudis 
realitzats, és l’atribut més valorat pel client del seu advo-
cat. L’ús d’un correu genèric (tipus @gmail.com, @yahoo.
com o @hotmail.com), encara que útil a nivell particular, 
no transmet la imatge adequada des del punt de vista 
professional. Per aquest motiu, és més que recomanable 
no utilitzar el correu genèric i utilitzar el correu icab. 

L’altra barrera que et pots trobar a l’hora de canviar 
d’adreça de correu electrònic és la por a perdre correus 
de clients que encara no disposin de l’adreça nova. Però 
això té una solució molt senzilla, ja que només cal redi-
reccionar l’adreça antiga a la nova adreça @icab.cat i tots 
els correus t’arribaran a la nova bústia. És molt fàcil de 
configurar, però  a més, des del Servei d’Atenció Col·legial 
de l’ICAB, ara t’ajudem a fer aquesta configuració.  
 
Sol·licita a través de Solucions Professionals del web 
www.icab.cat el teu correu @icab.cat (o @icab.es) i identi-
fica’t com a advocat.

UTILITZA 
EL CORREU 
ICAB

L’ICAB SEMPRE AL DIA EN INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES
Tota la informació al web: www.icab.cat
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IDENTIFICA,T
com advocat

el teu nom icab.cat

Genera confiança
als teus clients

T’ajudem en la configuració 
perquè no perdis cap correu

del teu compte antic

Comparteix i treballa
els documents en equip

amb el Google Drive
Identifica’t com a advocat. El mail @icab.cat 
o @icab.es disposa de moltes funcionalitats 
que fan que sigui una eina de treball 
indispensable per a l’advocat. 
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A
mb l’arribada de la bonança climàtica i l’arri-
bada massiva de turistes, les terrasses de 
la ciutat de Barcelona incrementen el seu 
nombre i activitat principalment per esta-
bliments de restauració com els bars i els 

restaurants.

Aquesta demanda de terrasses sobre l’espai públic s’ha 
vist multiplicada ens els darrers anys i, per aquest motiu, 
en data 31 de desembre de 2013 es va publicar al BOP 
la darrera ordenança de terrasses vigent des de l’1 de 
gener de 2014, les  prescripcions (més estrictes) de la 
qual afectaven lògicament a aquelles noves sol·licituds 
que es presentessin a partir d’aquella data com a totes 
aquelles llicències subjectes a l’anterior normativa sus-
ceptibles de renovació, les quals s’havien d’adaptar al 
nou marc, en concret:

- A partir de l’1 de gener de 2015, condicions de distàn-
cies (arts. 10 i 11).

- A partir de l’1 de gener de 2016, condicions d’ubicació 
(art. 9).

- A partir de l’1 de gener de 2017, nombre de sanitaris i 
condicions d’accessibilitat de l’establiment (art. 29).

- A partir de l’1 de gener de 2021, en el cas de les te-
rrasses situades al Port de Barcelona i al Port Olímpic o 
en el moment que entri en vigor el Decret d’ordenació 
singular de l’espai corresponent.

Amb la nova Ordenança es van derogar totes les dispo-
sicions d’igual o inferior rang que s’oposessin o contra-
diguessin a l’Ordenança com, en particular, l’article 33 
de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais pú-
blics de Barcelona, l’article 32 de l’Ordenança dels usos 
del paisatge urbà, articles 39.7 i 45.1.k de l’Ordenança 
municipal de les activitats i establiments de concu-
rrència pública o l’Ordenança reguladora de les Terras-
ses al Districte de Sant Andreu, entre d’altres, i es va 
acabar amb la dispersió normativa sobre les terrasses, 
tractant-se la qüestió de forma unitària a fi i efecte de 
fer més simple la seva comprensió no només per als 
ciutadans en general sinó també per als propis titulars 
de les activitats que desitgin instal·lar una terrassa per 
al seu negoci.

TERRASSES A 
LA CIUTAT DE 
BARCELONA
L’Ordenança publicada el 31 de desembre de 2013 preveia una adaptació 
progressiva de les distàncies, les condicions d’ubicació i les condicions 
d’accessibilitat, entre altres aspectes, de les terrasses dels bars i restaurants 
de la ciutat comtal amb la finalitat de donar resposta al conflicte entre usos 
comuns i especials de les vies i espais públics. Alguns detalls, tot seguit.

Lluís Vallverdú Borrás
Col·legiat núm. 24.736
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Pel que fa als Decrets d’Alcaldia que abans determinaven 
regulacions concretes de les terrasses a determinats 
districtes (per exemple, Gràcia o Eixample) o en determi-
nats eixos (normalment sota el títol de Pla regulador de 
les autoritzacions de terrasses) o com a criteris d’orde-
nació, s’han vist afectats per l’Ordenança i per a la seva 
derogació caldrà que entrin en vigor els nous Decrets 
corresponents previstos a l’art. 6 de l’Ordenança i a la 
Disposició Transitòria 3a en tot allò que s’hi oposin, ha-
vent-se publicat, de moment, l’Ordenació singular de les 
terrasses de l’Avinguda Gaudí (BOP Barcelona 22 de juny 

de 2015 en vigor 
des del 12 de juliol) i 
l’Ordenació singu-
lar de terrasses de 
Rambla de Catalunya 
(BOP Barcelona 16 
de gener de 2015 en 
vigor des del 20 de 
març de 2015). 

L’adaptació pro-
gressiva de la nova 
regulació que s’ha 
de produir (i de fet 
s’està produint, en 

principi, en els termes indicats) dóna així resposta al 
conflicte entre els usos comuns i especials de les vies i 
espais públics, procurant un major equilibri entre l’ús de 
les terrasses i l’ús col·lectiu dels espais públics garan-
tint una qualitat dels espais i donant, alhora, suport a 
l’activitat econòmica, especialment tenint en compte la 
situació existent.

Les normes de l’Ordenança regulen, a grans trets, els 
supòsits inclosos i exclosos, el règim d’instal·lació i loca-
lització, distingint el règim general del especial o de les 
ordenacions singulars que s’hi poden establir (com per 
exemple l’Ordenació Singular de les terrasses de Ram-
bla de Catalunya, a la qual ens referirem més endavant), 
s’estableixen les condicions i elements de les terrasses, 
la vinculació als establiments i els seu règim de funcio-
nament.

També determina el règim de les llicències, concretant 
el procediment, obligacions i condicions de renova-
ció, extinció, caducitat i revocació, així com el règim 
de protecció de la legalitat, inspecció o control, règim 
sancionador, règim fiscal, i crea la Comissió Técnica de 
Terrasses com a òrgan que ha d’avaluar els concrets as-
pectes tècnics de l’Ordenança, tot tenint en compte els 
Annexos de la mateixa en els que es disposen els es-
quemes gràfics de les condicions generals de localitza-

ció i la relació d’espais susceptibles d’ordenació singular 
a cada uns dels districtes.

Des de l’aplicació en ferm de l’Ordenança, el fet és que 
s’ha procedit a revisar la situació de totes o quasi totes 
les terrasses de la ciutat, i davant el gran nombre d’in-

compliments obser-
vables i observats, 
moltes activitats han 
estat multades i d’al-
tres estan abocades 
a desaparèixer (en 
total unes 2.200 se-
gons es va informar 
per part de l’Ajunta-
ment al mitjans de 
comunicació).

A més, des del canvi 
de govern operat a 
l’Ajuntament de Bar-
celona arran de les 
darreres eleccions 

municipals, i més especialment arran de les darreres 
notícies aparegudes al mitjans de comunicació a princi-
pis del mes de juliol d’enguany, sembla ser que la nova 
alcaldessa té previst revisar a fons la normativa per tal 
de posar la via pública al servei de vianants i veïns i no 
al servei d’activitats econòmiques, suggerint d’aquesta 
manera un probable enduriment de les condicions per a 
l’atorgament de llicències de terrassa.

Aquesta estricta aplicació i el més que probable enduri-
ment suggerit per la nova alcaldessa han fet reaccionar 
especialment al Gremi de Restauració qui ha mostrat 
públicament la seva preocupació i planteja un més que 
probable increment de conflictes entre titulars d’activi-
tats i l’Ajuntament. 

ES VOL GARAN-
TIR UNA QUALI-
TAT DELS ESPAIS  
I DONAR  
ALHORA, SUPORT  
A L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA

L’ORDENANÇA 
PROCURA UN 
MAJOR EQUILIBRI 
ENTRE L’ÚS DE 
LES TERRASSES  
I L’ÚS COL·LECTIU 
DELS ESPAIS  
PÚBLICS



M
olts hem conegut el mot “Sefarad” a 
través de l’obra literària o poètica del 
gran Salvador Espriu però Sefarad 
és com s’anomena Espanya, en la 
llengua hebrea clàssica i moderna. 

Sefardites són els descendents dels jueus que, per no 
convertir-se al cristianisme, van ésser expulsats de Cas-
tella i Aragó el 1492. El 1498 foren expulsats del Regne  
de Navarra. La “diàspora” es va dispersar pel Nord 
d’Africà, els Balcans i el llavors Imperi Otomà.

La Llei 12/2015, de 12 de juny de 2015, publicada al 
BOE de 25 de juny, representa una mena de desgreu-
ge històric del que varen fer els Reis Catòlics a aquella 
comunitat jueva i llurs descendents, avui dispersos pels 
cinc continents. La via o mètode és la de facilitar l’ad-
quisició de la nacionalitat espanyola per carta de natura-
lesa, a qui pugui acreditar que és descendent d’aquells 
sefardites expulsats.

La Llei permetrà que puguin esdevenir espanyols, i 
també ciutadans de la Unió Europea, molts milers de 
sefardites, que no resideixen a Espanya, ni han tingut 
mai la intenció de venir ni residir-hi o visitar Sefarad. La 
via és la concessió de la nacionalitat per carta de natu-
ralesa que és una forma derivativa discrecional ja  pre-
vista en l’art 21 apartat 1 del Codi civil. La Llei fa una 
enumeració dels requisits i antecedents familiars de 
caire històric per poder obtenir la nacionalitat espanyola 
a aquest col·lectiu.

Els  sefardites que obtinguin la nacionalitat espanyola 
no hauran de renunciar a la seva nacionalitat anterior 
i seran doble nacionals a tots els efectes. Es modifica 
l’article 23.b) del Codi Civil per permetre aquesta doble 
nacionalitat legal i unilateral.

Qui s’hi vulgui acollir haurà de fer-ho en els propers 
tres anys, preveient-se una pròrroga d’un any, acordada 

CONCESSIÓ DE LA 
NACIONALITAT 
ESPANYOLA ALS 
“SEFARDITES”
Comentari crític de la Llei 2/2015 per la qual s’estableixen 
els requisits, el procediment i els terminis per a la concessió 
de la nacionalitat espanyola d’origen al sefardites

Eduard Sagarra Trias
Col·legiat núm.8.558
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pel Govern. El caràc-
ter detallista, quasi 
reglamentari, de la 
Llei segur que portarà 
molta feina al Regis-
tre Civil Central, a la 
DGRN, Oficines consu-
lars dels llocs de resi-
dència dels sol·licitants 
i apareix un nou actor, 
els notaris, que tindran 
un important paper a 
l’estar previst aixecar 
actes de notorietat de 
difícil qualificació. És 
segur que s’hauran de 
dictar  instruccions per 
a agilitzar, unificar  i 

clarificar tot el procés. Els aspirants hauran de demos-
trar que tenen o han tingut familiarment especials vin-
culacions amb Espanya i superar dos tipus de proves: 

I) coneixement de la llengua espanyola a traves de pro-
ves que farà l’Instituto Cervantes. 

II) coneixement de la Constitució espanyola així com de 
la realitat i cultura espanyoles.

La gran novetat és que el procediment serà elec-
trònic. El silenci serà negatiu de transcórrer 12 
mesos sense resoldre’s l’expedient. La sol·licitud es 
formularà en castellà.  També es preveu que aquells 
que no acreditin els requisits dins dels 3 anys, però 
fossin sefardites  puguin  obtenir la nacionalitat per 
circumstàncies excepcionals o raons humanitàries.

El resultat  final d’aquesta nova via de naturalització 
és difícil de preveure però segur que la població es-
panyola augmentarà amb milers de nous espanyols, 
que no tindran la condició “d’origen” però que farà 
créixer fictíciament la nostre demografia sense que 
hi hagi ni nous naixements ni més població resi-
dent. 

EL PROCÉS 
D’ADQUISICIÓ 
DE LA NACIO-
NALITAT ESPA-
NYOLA PER  
ALS “SEFARDI-
TES” SERÀ  
ELECTRÒNIC



“Les persones que exerceixen en 
àmbits de la justícia tenen una 

gran responsabilitat social”

ENTREVISTA A ALICIA GIMÉNEZ BARTLETT



És una de les escriptores de novel·la negra més re-
conegudes del nostre país. ¿Perquè la seva carrera 
literària es destaca per aquest gènere?
La novel·la negra és un gènere que em dóna molta lliber-
tat, especialment per poder explicar situacions que han 
succeït o estan passant al país. 

Precisament enguany ha rebut el Premi Pepe Carvalho 
durant la celebració del BCNegra. Què suposa aquest cer-
tamen per a l’evolució del gènere i per als novel·listes?
M’ha fet molta il·lusió perquè és un premi del qual he vist el 
seu naixement. Jo he rebut altres premis a nivell internacio-
nal, però semblava que a Espanya aquest gènere no tenia la 
repercussió i seguiment que sí que té en altres països. 

Per què creu que la novel·la negra no té tanta accep-
tació en el nostre país?
Vaig començar a escriure aquest gènere fa 20 anys, i 
mentre els meus llibres eren traduïts i tenien molta ac-
ceptació a nivell internacional a Espanya la novel·la negra 
semblava un gènere menystingut. El despertar d’aquest 
gènere al nostre país s’ha produït molt tard i, precisa-
ment, ara està “de moda”. 

Què creu que ha contribuït a aquest canvi?
L’èxit de la trilogia de l’escriptor suec Stig Larsson. Molts 
dels meus lectors em comenten que amb aquests llibres 
van redescobrir la novel·la negra perquè és un gènere 
que, a través de les diferents trames, permet al lector 
conèixer com es viu en un altre país i alhora fer una crítica 
social potent, que altres gèneres no permeten. 

Considera que aquest gènere literari és masclista?
Jo sempre he pensat que és masclista. Si mirem exem-
ples de novel·la negra dels escriptors nord-americans, o 
fins i tot dels britànics, veurem que els textos són molt 
masclistes i el paper de les dones que apareixen és molt 
secundari, residual i poc lluït. O eren les víctimes o les 
còmplices. També haig de reconèixer que aquesta situació 
està canviant. I ja d’entrada ens trobem amb un número 
creixent d’escriptores de novel·la negra que són dones. 
Però ha costat. 

La inspectora Petra Delicado és ex advocada. Perquè 
va escollir aquesta professió?
És una situació força habitual. Hi ha molts inspectors i 
comissaris que abans d’exercir aquesta professió havien 
estat advocats. Quan m’havia assessorat per fer algunes 
obres vaig descobrir aquesta realitat que em va cridar 
molt l’atenció; igualment molts agents que investiguen 
delictes econòmics són economistes. Era molt gratificant 
poder mostrar que una inspectora tingués un passat que 
li permetés analitzar de forma àmplia la societat. 

En les seves novel·les negres ha tractat com a temes 
de fons, les sectes, la premsa del cor, la mendicitat i 
altres temes d’actualitat. Com escull la temàtica? 
Quan detecto una preocupació social sobre un tema con-
cret. No agafo mai un cas concret i conegut. Busco situa-
cions que em xoquin i que pensi que els lectors puguin tenir 
la mateixa inquietud i ganes de saber més què s’amaga al 
darrera sobre sectors i àmbits desconeguts. Només hi ha 
un cas, concretament en l’obra “Nadie quiere saber”, en el 
qual hi havia una prostituta especialitzava en gent gran i en 
què donava un somnífer als acompanyants per robar-los, que 
mostra un cas real que va tenir lloc a Barcelona. 

En aquests  moments en què es parla tant de corrup-
ció, ha pensat en una novel·la sobre aquest tema?
No. Cap ficció pot superar la situació que estem vivint. 
A mi m’interessa reflectir en les meves novel·les els 
canvis de rols que es produeixin arran d’aquesta crisi pro-
funda que hem sofert. 

Com veu la justícia en el nostre país?
Tot està passant per la justícia. Des de la política als 
temes socials. La justícia avui en dia està tenint una re-
llevància molt important i per aquells que exerceixen en 
àmbits relacionats amb la justícia tenen més que mai una 
gran responsabilitat social. 

Té una algun altre projecte literari entre mans? 
Sí. No puc explicar ara de què es tracta però si avançar 
que si no hi ha cap canvi, entre octubre i novembre sortirà 
a la llum una nova obra.

Arriba l’estiu i, per a molts, les vacances. Tenint en compte que per a 
molts advocats la lectura és un dels grans passatemps, Món Jurídic ha 

entrevistat Alicia Giménez Bartlett, una de les escriptores espanyoles de 
novel·la negra més llegides a tot el món i que ha estat reconeguda amb 

molt premis literaris. Amb ella parlem de la seva carrera literària i també 
dels protagonistes de la saga de llibres que l’han fet més famosa:  
l’ex advocada Petra Delicado i el sotsinspector Fermín Garzón  

Text: Roser Ripoll
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DES DE LA JUNTA

R
afael Espino va prendre possessió del 
càrrec de secretari del Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona (ICAB) dimarts 14 de 
juliol, en un acte celebrat a la Sala d’Actes 
de la seu col·legial. 

Durant la sessió també van prendre possessió els cinc 
diputats de la Junta de Govern de l’ICAB que van ser 
escollits en les eleccions celebrades el passat 30 de 
juny. Es tracta de Blanca de Olivar, Josep Llàcer, Josep 
Guiu, Elena Moreno i Jani Trias. 

La durada d’aquests nous càrrecs serà de 2 anys, atès 
que d’acord amb els nous estatuts col·legiats -que van 
entrar en vigor el passat 7 de maig- la Junta es renova-
rà en bloc en els comicis de 2017. 

La Junta de Govern de l’ICAB, després de l’acte de 
presa de possessió dels nous càrrecs, ha passat de 20 
a 16 càrrecs i queda configurada de la següent manera: 

NOVA JUNTA 
DE GOVERN, 
AMB RAFAEL 
ESPINO COM 
A SECRETARI

Actual Junta de l’ICAB.
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Degà: Oriol Rusca i Nadal 

Vicedegana: Rosa M. Barberà Ramos 

Secretari: Rafael Espino Rierola 

Oïdora de comptes: Carme Adell Artiga 

Tresorer: Josep Capdevila Francàs 

Diputats/des: Mercè Claramunt Bielsa; Josep Guiu 
Badia; Julia Herrero Alcorta; Josep Llàcer Morell; Elena 
Moreno i Badia; Jorge Navarro Massip; Blanca de Olivar 
Oliver; Esther Palmés i Bosch; Eva Pous Raventós; 
Gemma Solanas Romero; Jani Trias Arraut.  

Diputats que han acabat el mandat de quatre anys, d’esquerra a dreta: Cristina Gómez, Jesús Sánchez, Lara Foncillas, Cristina Martínez, 
Vidal Masramón i Carmen Valenzuela.



ENTRE NOSALTRES

La Comissió de Dret Penitenciari de l’ICAB ha reeditat, 
un any més, les reunions amb els principals operadors 
jurídics de l’àmbit penitenciari, a fi i efecte d’intercanviar 
criteris, millorar protocols, i debatre sobre determinades 
interpretacions de la normativa d’aplicació en aquest 
àmbit, tot mirant de fer possible que el compliment de les 
penes i mesures de seguretat es pugui fer amb el màxim 
respecte dels drets i garanties dels interns, i facilitant la 
tasca de defensa dels seus advocats.

Així, a l’inici de l’any, van mantenir una reunió a l’ICAB, amb 
presència del degà, de les diputades responsables de la 
Comissió, Carmen Valenzuela i Blanca de Olivar, i del direc-
tor general de Serveis Penitenciaris, amb tots els directors 
de presons de Catalunya, així com amb un bon nombre de 
responsables de la Direcció General. En la reunió es van 
reiterar diverses demandes, relatives a la major agilitat en 
la concertació de reunions amb responsables de les juntes 
de tractament, i també a la necessària millora de les condi-
cions de comunicació entre interns i advocats.

I seguidament es van reunir amb els jutges de vigilància 
penitenciària, amb el Fiscal en cap de l’àmbit penitenciari, 
amb diverses fiscals adscrites a aquesta àrea, juntament 
amb dos alts responsables de l’Administració Peniten-
ciària,  i sota els auspicis del degà i de la diputada Blanca 
de Olivar. Amb tots ells es va debatre sobre la iniciativa, 
endegada per la Comissió, de fer possible el compli-
ment de penes de curta duració dels interns classificats 
inicialment en tercer grau, sense que el penat hagi de 
romandre pres en règim ordinari durant dies, setmanes 
(de vegades mesos) mentre no s’acorda i es fa efectiu 
el compliment en règim obert. També van ser objecte de 
debat els criteris per a la designació d’advocat d’ofici i la 
seva difícil compatibilitat amb els mòduls de pagament 
reglamentàriament establerts. I finalment, es va debatre 
sobre els criteris per a entendre suficientment acomplert 
el requisit de satisfacció de la Responsabilitat Civil per a 
la progressió a tercer grau penitenciari, o per obtenir la 
llibertat condicional (art. 72.5 LOGP i 90.1 CP).

Des de l’àmbit judicial, des de la fiscalia, des de l’admi-
nistració, i evidentment, des de la nostra corporació, es 
manté la voluntat, demostrada des de fa anys, de seguir 
mantenint aquestes reunions de treball  impulsades des 
de la comissió de Dret Penitenciari de l’ICAB,  a fi i efecte 
de  coordinar la tasca d’uns i altres i intercanviar criteris 
(constatant, de vegades, que existeixen serioses discre-
pàncies en algunes qüestions) amb l’objectiu de remoure 
aquells obstacles que dificultin l’efectivitat dels drets dels 
interns de les nostres presons. 

SECCIÓ DE 
DRET PENI-
TENCIARI
Activitats recents de la secció de dret 
penitenciari 
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“N
omés a Catalunya, més de 
4.600 famílies busquen algun 
parent desaparegut. Avui, 75 
anys després, encara esperen 
que s’exhumin els cente-

nars de fosses comunes que queden per obrir, tant 
de la Guerra Civil com de la dictadura posterior. Sense 
perdre-hi més temps, ens cal que el màxim de famílies 
afectades formin part d’aquest banc genètic. Aquest pro-
tocol va ser creat per dues famílies amb desapareguts i 
el Laboratori de Genètica Forense de la Facultat de Me-
dicina de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la 
Fundació Bosch i Gimpera” 

Així es presenta el documental [https://vimeo.
com/121360358] “El camí d’un protocol”, de Carles 
Seuba, que va ser projectat a l’ICAB en un acte organit-
zat per la Comissió de la Memòria Històrica de la nostra 
Corporació, que presentà Josep Cruanyes, advocat 
i membre de la Comissió, juntament amb el Banc de 
l’ADN de la Universitat de Barcelona.

Roger Heredia, un dels impulsors que ha fet possible 
per iniciativa privada el Banc d’ ADN, juntament amb 
Marc Antoni Malagarriga i la genetista de la UB, Carme 
Barrot, va demanar al Govern de la Generalitat el compli-
ment de la Moció del Parlament de Catalunya, que el 14 
d’octubre de 2013 instà el Govern “a donar suport a la 
creació del Banc d’ ADN com a banc genètic, en el marc 
del programa d’identificació per mostres d’ADN de fami-
liars desapareguts a Catalunya”.

I invocà el dret internacional i la protecció dels drets 
humans en els casos de persones desaparegudes, tal i 
com recullen les recomanacions i requeriments que Na-
cions Unides va dirigir el juliol de 2014 a l’Estat espanyol, 
per garantir l’aplicació dels principis de veritat, justícia, 
reparació i garanties de no repetició.

Inés Garcia, iniciadora de la querella argentina contra 
els crims del franquisme i familiar de desapareguts, va 
donar testimoni de la seva experiència.

COMISSIÓ DE 
LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA
El Banc d’ADN, la darrera esperança dels 
desapareguts a la Guerra Civil  

Captura del documental “El camí d’un protocol”.



D’UN COP D’ULL

ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I 
LEGISLACIÓ DE CATALUNYA  
16 de juny: Sessió pública i solemne de Acadèmia de 
jurisprudència i legislació de Catalunya amb la recepció 
com Acadèmic de Número al Dr. Pau Salvador Coderch, 
catedràtic de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra. 

DELEGACIONS
26 de juny: Trobada amb les delegacions de l’ICAB.

CONVENI    
18 de juny: Conveni ICAB- Diputació de Barcelona. Hi 
va assistir el president de la Diputació de la Diputació, 
Salvador Esteve, el degà d’aquesta corporació i la diputada 
de la Junta de govern de l’ICAB, Gemma Solanas.

ACTE INSTITUCIONAL   
18 de juny: Acte institucional l’advocat de l’Estat. 
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VISITA INSTITUCIONAL 
8 de juliol: La Junta de govern de l’ICAB es va reunir amb 
membres del Consejo General de la Abogacía española a 
la seu del Col·legi.

FONS VOLTOR    
7 de juliol: La Secció de Dret Processal i la Comissió 
de Normativa del Col·legi van organitzar la conferència 
titulada El dret al retracte en la cessió d’un crèdit litigiós.

TORN D’OFICI    
10 de juliol: L’ICAB reivindica el ‘Dia de l’advocat del 
Torn d’Ofici’ amb la lectura d’un manifest. En l’acte hi 
van participar el degà, juntament amb les diputades 
responsables del Torn d’Ofici, Mercè Claramunt i Carmen 
Valenzuela.

QUADRE DEGÀ EMÈRIT    
2 de juliol: Exposició a la sala de recepcions del quadre 
del degà emèrit Pedro L. Yúfera.
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DRET ADMINISTRATIU

CALVO SÁNCHEZ, LUIS               
El visado colegial. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. [35.075.1(46)Cal]

CIERCO SEIRA, CÉSAR; GARCÍA 
ALBERO, RAMÓN; SILVEIRA 
GORSKI, HÉCTOR (COORDS.) 
Uso y control del espacio 
público : viejos problemas, 
nuevos desafíos : actas de 
las XXIV Jornadas Jurídicas 
de la Facultad de Derecho y 
Economia de la Universidad de 
Lleida. Cizur Menor (Navarra) : 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[DH-342.7:351.71Uso]  

GIMÉNEZ-CANDELA, TERESA; 
FAVRE, DAVID (EDS.)  
Animales y derecho = animals 
and the law. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [351.765Ani]  

QUESADA LUMBRERAS, JAVIER E. 
La carrera profesional en el 
sistema de empleo público 
español: modelos, análisis 
y propuestas. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [35.08(46)Que]   

SÁNCHEZ PATRÓN, JOSÉ 
MANUEL; TORRES CAZORLA, 
MARÍA ISABEL; GARCÍA SAN 
JOSÉ, DANIEL (COORDS.); 
BAUTISTA-HERNÁEZ, ANDRÉS…
[ET AL.] Bioderecho, seguridad 
y medioambiente: biolaw, 
security and environment. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[351.77(46):340.61Bio]

eBook  Biblioteca Digital 

DRET CIVIL

GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ 
ANTONIO
Recull de resolucions sobre 
dret de família a Catalunya. 
Barcelona: Biblioteca del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, 
2015. [347.157(46):004.7Bar] 

eBook  Biblioteca Digital 

NASARRE AZNAR, SERGIO (DIR.)
Bienes en común.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.238(46)Bie] 

eBook  Biblioteca Digital 

REYES GALLUR, JUAN JOSÉ 
La liquidación del régimen  
de gananciales y separación  
de bienes: aspectos procesales  
y sustantivos.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.626.1(46)Rey] 

DRET CONSTITUCIONAL

ALONSO DE ANTONIO,  
ÁNGEL LUIS 
Análisis constitucional de la ley 
catalana de consultas populares 
no referendarias y otras formas 
de participación ciudadana. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[342.25(46.71)Alo]  

ARIÑO ORTIZ, GASPAR 
La independencia de Cataluña: 
historia, economía, política, 
derecho. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[342(46.71)Ari] 

CANOSA USERA, RAÚL 
El control de convencionalidad. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015.
[DH-342.7(4):341.645Can]   

GORDILLO PÉREZ, LUIS 
IGNACIO (DIR.) 
Constitutionalism of European 
Supranational Courts : recent 
developments and challenges. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[341.645(4-672UE)Con] 

LORENTE LÓPEZ, Mª CRISTINA 
Los derechos al honor, a la 
intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen del 
menor. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[342.723(46)Lor]  

MARTÍNEZ MARÍN, ANTONIO 
El Consejo General del 
Poder Judicial: desviaciones 
normativas, jurisprudenciales 
y de los principios jurídicos de 
la independencia del Congreso 
General del Poder Judicial 
como órgano de gobierno de 
éste. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
[342.56(46)Mar] 

DRET FISCAL

BARCIELA PÉREZ, JOSÉ 
ANTONIO 
Las operaciones de 
seguro en el IVA. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.226.32(46):347.764Bar]   

CALDERÓN CARRERO, JOSÉ 
MANUEL; QUINTAS SEARA, 
ALBERTO   
Cumplimiento tributario 
cooperativo y buena gobernanza 
fiscal en la era BEPS.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[336.226.111(46)Cal] 

MARTÍNEZ MUÑOZ, YOLANDA  
Las medidas cautelares en los 
procedimientos tributarios.
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FRANCISCO…[ET AL.] (EDS.) 
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crisis on the EU Institutions and 
Member States = El impacto 
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Thomson Reuters, 2015. 
[341.176(4-672UE)Imp]  

BLANC ALTEMIR, ANTONIO (DIR.)
The European Union and the 
BRICS (Brazil, Russia, Índia, 
China and South Africa). 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomsom Reuters, 2015. 
[341.176(4-672UE)Eur] 

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ 
CARLOS; SÁNCHEZ LORENZO, 
SIXTO 
Derecho internacional privado.  
8ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[341.9(035)Fer]   

MOLINA DEL POZO, CARLOS 
FRANCISCO
Tratado de derecho de la Unión 
Europea. 
Lisboa: Juruá, 2015. 2 vol. 
[341.176(4-672UE)(035)Mol] 
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CARQUE VERA, JOSÉ LUIS; 
NAVARRO GOSÁLBEZ,  
ÁNGELES; ROSAT ACED, 
IGNACIO (COORDS.)
Prevención de riesgos 
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
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GRAU PINEDA, MARÍA DEL 
CARMEN ; RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, SARAI 
Conciliación y Seguridad 
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eBook  Biblioteca Digital

MARTÍNEZ NADAL, APOL·LÒNIA 
El pago capitativo en la 
prestación de servicios 
médicos. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[331.2(46):61Mar]    

RODRÍGUEZ BRAVO DE 
LAGUNA, JUAN JOSÉ 
Dimensiones jurídico-laborales 
del derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015. 
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SÁEZ LARA, CARMEN
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colectivos.
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
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MARTÍNEZ ESCRIBANO, 
CELIA…[ET AL.] 
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Menor (Navarra): Civitas Thomson 
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Marge Books, 2015.  
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SACRISTÁN BERGIA, 
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2015. [347.726(46)Var]

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE 
BES, MIGUEL 
Transferencia de tecnología: 
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Barcelona: Las Claves del 
Derecho, 2015. [347.775(46)Vid]
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CALAZA LÓPEZ, SONIA
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internacional.  Las Rozas (Madrid): 
La Ley, 2015. [343.553Cal]

CANO SOLER, Mª ÁNGELES
La mediación penal. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.1(46):304Can]  

GÓMEZ TOMILLO, MANUEL
Introducción a la responsabilidad 
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Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[343.222(46):347.19Gom]    

JAREÑO LEAL, ÁNGELES; 
DOVAL PAÍS, ANTONIO (DIRS.); 
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(AUTS.)…[ET AL.]
Corrupción pública, prueba y 
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Thomson Reuters, 2015. 
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MALLADA FERNÁNDEZ, 
COVADONGA (COORD.); GARCIA 
DÍEZ, CLAUDIO; LÓPEZ RUIZ, 
FRANCISCO JOSÉ; MALLADA 
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Lex Nova Thomson Reuters, 2015. 
[343.537(46)(036)Gui]    

MORALES GARCÍA, ÓSCAR…
[ET AL.]
Código penal con jurisprudencia.  
2ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[343.2(46)Esp]     

ORTS BERENGUER, ENRIQUE 
(DIR.); ALONSO RIMO, ALBERTO; 
ROIG TORRES, MARGARITA 
(COORDS.)
Derecho penal de la peligrosidad 
y prevención de la reincidencia.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.235(46)Der]     

QUINTERO OLIVARES, GONZALO 
(DIR.); JARIA I MANZANO, JORDI 
(COORD.)
Derecho penal constitucional.  
Valencia : Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.137/.139(46):342.722Der] 

eBook  Biblioteca Digital
 
SALAT PAISAL, MARC
La respuesta jurídico-penal a 
los delincuentes imputables 
peligrosos: especial referencia a 
la libertad vigilada.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.126(46)Sal]    
 
TEMIÑO CENICEROS, IGNACIO
El plagio en el derecho de autor.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015.
[343.533(46)Tem]    
 
VILLACAMPA ESTIARTE, 
CAROLINA
El delito de online child 
grooming o propuesta sexual 
telemática a menores.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.546(46):004.7Vill]  

eBook  Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL

BONET NAVARRO, ÁNGEL
La experiencia procesal del 
fracaso del derecho. Zaragoza: 
Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, 2015. [347.9(46)Bon]

FERNÁNDEZ LEÓN, ÓSCAR
El reto de ser abogado: 101 
reflexiones para ser un mejor 
abogado desde el corazón de la 
práctica profesional. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015.
[347.965(46)Fer]

HERNÁNDEZ GARCÍA, JAVIER 
(DIR.); OSUNA CEREZO, MARÍA 
JOSÉ…[ET AL.]
93 cuestiones básicas sobre 
la segunda instancia penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.15(46)Cue]

eBook  Biblioteca Digital

MARCOS GONZÁLEZ, MARÍA
Retos de la justicia en España: 
algunas aportaciones de 
derecho comparado. 
Lisboa: Juruá, 2015. [347.97(46:4-
672UE)Mar]

PRAT WESTERLINDH, CARLOS
Manual práctico del recurso de 
casación penal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.157(46)(035)Pra]

eBook  Biblioteca Digital
 

RECENSIONS

 
GIMÉNEZ BACHMANN, MARC
La situació jurídica dels immigrants 
irregulars a Espanya.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[351.756(46)Gim]   

eBook  Biblioteca Digital

 
 
 

 

Amb aquesta obra, es fa un recorregut per les diferents normes 
d’estrangeria que hi ha hagut a Espanya i se centra en el règim jurídic 
que competeix al gran nombre de ciutadans estrangers que resideixen 
de manera irregular a Espanya. S’hi exposen els punts conflictius que es 
produeixen entre la norma i la seva aplicació practica, alhora que es fa 
una crítica i s’aporten solucions a diferents supòsits elegits.

 
PESQUEIRA ZAMORA, Mª JESÚS
La Suspensión de los juicios orales: 
especial atención a sus causas y 
tratamiento procesal.    
Barcelona: J.M. Bosch, 2015.
[343.139(46)Pes]

 
 

Aquest llibre té com a finalitat oferir un estudi sobre les causes de 
suspensió dels judicis orals, tenint present el mig miler de resolucions 
judicials que s’han dictat al respecte en els darrers deus anys amb la 
proposta d’opcions de solució que permetin evitar en la mesura del 
posible les suspensions que no es desitgen.



Ara pots gaudir de més de 300 ofertes.
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat

FINS A 10%

-10%

PREU ESPECIAL

PREU ESPECIAL

-10%

-7%

PREU ESPECIAL

-30%

FINS 25%

PREU ESPECIAL

FINS AL 6%

-3€

PREU ESPECIAL

-15%

PREU ESPECIAL

CLUB ICAB



ANUNCIS

OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

Aragó/Rbla. Catalunya, 250 
Despacho en alquiler multi-
disciplinar 5 plazas, sala de 
juntas, secretaria, todos ser-
vicios contratados. Parking 2 
plazas. Alquileres a convenir. 
Tel. 609704025.

Aribau/Londres, es lloga 
despatx individual, finca regia, 
carrer. disposa de sala de 
junta, subministres, nete-
ja, adsl, servei de porteria. 
200 euros mensuals. Tel. 
932651411. 

Aribau, 171/Paris, bonitos 
despachos en finca regia. 
Precio entre 160 y 380 euros. 
ADSL y gastos incluidos. Tel. 
932427857.

Av. Diagonal 440. 12 m2 reals 
útils en pis principal 180m2, 
finca regia. Amb mobles o 
sense. c/a/a, aigua, llum, adsl, 
neteja, sala de juntes. 330 
euros+IVA. Tel. 671091421. 
Jordi.

Av. Diagonal/Balmes, fiscalis-
ta o mercantilista, con ingles 
o alemán para colaborar en 
asesoramiento a empresas 
extranjera. Ubicación excelen-
te. Tel. 609356165.

Av. Diagonal/Muntaner, 
despatx virtual hores con-
vingudes 110 euros/mes. 
Sense límits. Varies sales de 
visita i de juntes, domiciliació, 
correspondència, trucades, 
fax, fotocòpies i wifi. Tel. 
932007805.

Av. Diagonal/Muntaner, 
amueblado, con mucha luz, 
buen ambiente, situado en, 
finca con conserje. Posibles 
colaboraciones. 350 euros. 
Tel. 616879612.

Balmes/Padua, 9m2, 200 
euros/mes todo incluido, wifi, 
sala de juntes i visites, por-

tería, fotocop., fax, correo-e. 
Posible colaboración. Tel. 
629047455 /info@juridicabal-
mes.com

Beethoven, conserge. Acabat 
de reformar. 14 m2 (serveis 
inclosos). Possibilitat de 
col·laboració. Preferentment 
fiscal. 425 euros/mes + IVA. 
Tel. 630992987.

Bruc/Consell de Cent. Bu-
fete de Abogadas. Bonitos 
despachos amueblados, 
exteriores y luminosos de 20 
y 30 m2. 500 y 800 euros, 
respectivamente. T/Servicios 
incluidos, Sala J. y Secreta-
ria. Contactar con Eva. Tel. 
934875053. 

Consell de Cent/Muntaner: 2 
Desp: 350 euros/m (indiv) y 
200 euros/m (compart). Re-
form y amuebl (ext y luz nat). 
Sala J 25m2. Conserje. Todo 
incl. Tel/fax/adsl, fotoc/esc, 
a/c, etc. Esther 654916189 
ó mail.

Ciutat de la justicia, 300/mes, 
gastos incluidos, exterior, 
situación privilegiada, Wifi, 
Sala juntas, portabilidad tel. 
fax IP. A 100 m Juzgados de 
Barcelona, Conserje 24 h. Tel. 
629338084.

Despacho con sala de juntas, 
recepción, conexión cable y 
Wifi. Preferentemente civil/
matrimonial para posibles co-
laboraciones. 200 euros/mes. 
Tel 609369483

Despacho totalmente equipa-
do. Céntrico y con muy buen 
ambiente. 150 euros/mensu-
ales. Disponibilidad a partir de 
1 de julio. Tel. 647058128. 

Despatx tardes, enfront icab 
finca elegant 11 m2 tots els 
serveis recepció neteja fax 
copies subministres en ple 
funcionament per començar 
a treballar ja. 200 euros total. 
possibles col·laboracions. Tel. 
934570000.

Felipe II/Meridiana, amuebla-
do, todos los servicios. Sala 
de juntas, adsl, fotocopiadora, 
c/a/a, alarma y limpieza inclui-
da en el precio: 275 euros. 
Montse Tel. 933521367.

Nápoles,  despacho indivi-
dual en local a pie calle. 250 
euros/mes. A/A, centralita, 
internet wifi, fax. Imprescin-
dible civil y familia. Borja, Tel. 
933630446.

Rbla. Catalunya/Pg. Gràcia/
València 243, despatx virtual 
amb secretària i sales de 
juntes, gestió de trucades, 
correspondència, fax, no-
tificacions, wifi. excel·lent 
imatge 100 euros/mes. 
Tel.932722949.

Rbla. Catalunya/Rosselló. 
Finca Regia con portero. Am-
plia sala de juntas a compartir 
con 3 abogadas. Todo exte-
rior. 320 euros + iva y gastos. 
Tel. 654509676.

Rbla Catalunya/Roselló. Finca 
Regia amb porter. Amplia sala 
de juntes a compartir amb 3 
advocades. Tot exterior. preu 
320 euros + iva + despeses. 
Tel. 639704838.

Roger de Llúria 100 euros, 
despacho virtual con exce-
lente imagen, sala de juntas 
alto standing muy moderna, 
amplia y luminosa. Gastos 
incluidos: secretaria, atención 
clientes, adsl. Tel. 933437040.

Ronda Universidad 33, Des-
pacho individual muy amplio 
en finca regia de categoría. 
Bufete con cinco abogados. 
Parquet, a/a, sala de juntas 
y limpieza. 290 euros. Tel. 
639412586. Ricardo.

Rosselló 188. Despatx virtual 
de disseny, recepcionista, 
domiciliació, gestió, corres-
pondència, sales de juntes, 
wifi, fax. Quotes personalitza-
des per advocats, des de 50 
euros/mes. Tel. 610430108.

Trafalgar 14, 2 despachos, 
luminosos 207 + 60 gastos 
y 221 + 60 gastos, sin IVA. 
Adsl, fax, fotocopiadora, scan-
ner. Conserje, finca modernis-
ta. Contactar ana 627039610.

Trav. De Gràcia/Sardenya, 
es lloga despatx totalment 
equipat: sala de juntes, te-
lèfon, fax, adsl, a/a, mobles. 
Possible col·laboració. Preu 
a convenir. Tel. 616981915, 
Josep Mª.

Tuset /Travessera, 2 despat-
xos amb tots els serveis: 2 
/600 euros. Molt lluminós. 
20mts. 1/400 euros. 10mts. 
Conserge. Sala juntes, office, 
recepció a compartir. Mireia. 
934156280.

Valencia/Rbla Cataluña. Ex-
celente imagen. Despacho 
virtual 80 euros. Domicilia 
tu actividad, sala de juntas, 
recepción de corresponden-
cia, wifi .667666171 ver fotos 
www. buferevirtual.es 

València 227/Rbla. Catalunya/
Pg. Balmes, despatx virtual 
amb secretària i sales de 
juntes, gestió de trucades, 
correspondència, fax, notifica-
cions, wifi. excel·lent imatge 
80 euros/mes. Tel.615832946.

Via Augusta/Av. Diagonal, 
2 despatxos exteriors. 18 
m2, 750 euros/mes, 12 m2, 
550euros/mes. Tots serveis 
inclosos. Preferentment Fis-
cal o Laboral. Tel. 657854421.

Via Augusta/Trav. de Gràcia, 
despatx indiv. per moblar 500 
euros i despatx compartit 
moblat per 300 euros amb 
a/a/c. Inclouen subministres, 
fibra òptica, tel., fax, fotocop., 
office, 649415264.

Zona Urquinaona. Despacho 
virtual recepción de correo, 
fax y sala de juntas. Tel. 
692030592.
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DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Se vende despacho zona 
Plaza España, muy solea-
do, parket, 105m, ascen-
sor, buena distribución, 
amueblado (muebles tam-
bién a la venta. Precio a 
convenir. Tel. 605251553

COL·LABORACIONS

Abogada con 10 años de ex-
periencia en procesal civil, 
se ofrece para sustituciones 
en vistas en Barcelona y al-
rededores. Tel. 622593154.

Abogada con experiencia en 
procesal, mercantil, laboral 
y civil se ofrece para cola-
boraciones y sustituciones 
en vistas. 629354790 cristi-
na.ag.lo@gmail.com http://
cristinaaguilar.com

Abogado amplia experi-
encia, especializado Civil/
Sucesiones/ Familia/Penal, 
ofrece colaborar en Ges-
toría, Asesoría, Inmobiliaria, 
en zona Santa Coloma de 
Gramenet/Badalona. Tel. 
630942588.

Abogado especializado en 
Laboral, amplia experien-
cia, ofrece colaboraciones, 
sustituciones, asesoramien-
to y cualquier otra gestión 
de la forma que se acuerde. 
pguerrero@icab.cat

Abogado, 10 años experien-
cia en sociedades cotiza-
das, ofrece colaborar con 
abogados en esta materia. 
Soluciones para asuntos 
judiciales. Tel. 618599244. 
sociedadescotizadas@
gmail.com

Abogado fiscalista con dila-
tada experiencia y despac-
ho propio se ofrece para 
colaboraciones en aseso-
ramiento y gestión fiscal y 
tributaria. Tel: 600084868. 
Juan Carlos.

Abogado fiscalista, 10 años 
de experiencia ofrece co-
laboraciones en Inspeccio-
nes, contencioso tributario, 
penal económico, planifica-
ción fiscal y due diligence. 
Tel. 606821732.

Abogado experto aseso-
ramiento empresas, Alta 
Dirección, Acuerdos, Fusio-
nes, Compraventas. Textil, 
Inmobiliarios, Químicas, 
Sanitarias, Mercantiles. Tel. 
639180585.

Advocada i formadora per 
la Diputació de Barcelona, 
14 anys d’experiència en 
LOPD i LSSI, ofereixo col-
laboracions externes. Tel. 
625611428.

Advocada amb experièn-
cia en dret penal i família, 
ofereix col·laboracions. Tel. 
666391099.

Advocat amb despatx propi 
i experiència en laboral, 
matrimonial y estrangeria, 
interessa col·laboracions 
amb altres despatxos amb 
las matèries esmentades. 
Tel. 639790489.

Advocat, administrador con-
cursal i mediador s’ofereix 
per a incorporar-se a un 
despatx professional. Ex-
periència professional i molt 
bon currículum demostra-
ble. Tel. 635588256.

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

Col·legiat amb més de 10 
anys d’experiència dret pro-
cessal, civil, administratiu, 
arrendaments urbans i pro-
tecció de dades. tonyrch@
icab.cat

DIVERSOS

Alquilo por semanas aparta-
mento en Cala Tarida, Ibiza. 
Amplia terraza/vistas al mar, 
2 habitaciones dobles con 
vistas al mar, cocina office 
completa, baño y 1 servicio. 
Tel. 625059635.

Se vende Sala de Juntas 
compuesta por mesa de 
reunión y 6 sillas de estilo 
inglés. Perfecto estado. 
Interesados llamar al tel. 
934141190.  garate@gara-
teabogados.com

Venc Casa 80 m2. Garat-
ge-traster 25 m2. Terrassa 
coberta 20 m2. Terreny 
980m2 jardí-fruiters. Entre 
Breda i Hostalric. 3 hab, 2 
dobles, saló-menj.; bany 
i cuina. 125.000 euros. 
601600533.

Lloret de Mar, centre. 
Lloguer despatx cèntric, 
moblat de 48 m2. En per-
fectes condicions d’ús. 
Per entrar a treballar. Amb 
totes les instal·lacions. Tel. 
972364438.

Necesito pisos en venta o 
alquiler por demanda de 
clientes. Posible colabora-
ción. Ana, Tel. 618387174.

Abogado que sepa contabili-
dad para socio de con soltu-
ra. Enviar e-mail a: financial.
brokers.inc@gmail.com

Vendo parcela de 978 m2 
en Cardedeu Urb. Sant 
Josep junto a Ermita Romá-
nica. Vistas panorámicas. 
Muy buena comunicación. 
Pendiente Moderada. 
79.000- Diana 639392887.

Apartament en Pla de 
L’Ermita, cerca pistas de 
esquí de BOI-TAULL. Salón 
comedor chimenea, cocina, 
2 dormitorios dobles, 2 
baños. Piscina comun, pk 
exterior privado.69.500 
euros. Tel. 646207662.

 
DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Falta penalista con ex-
periencia (250 euros + iva 
+ suministros). Príncipe 
de Asturias/San Eusebio 
(l-3 parada Fontana). Tel. 
630475141.

Cerquem company/a mer-
cantilista/fiscalista amb 
cartera pròpia per compar-
tir despatx a la Rbla Cat 
amb civilista i laboralista, 
per completar especiali-
tats i crear col.laboracions 
i projectes comuns. Tel. 
933022246.

COL·LABORACIONS

Despacho con alianza inter-
nacional país mediterráneo 
busca colaboración con 
despacho especialista y con 
experiencia en temas de 
internacional, a nivel fiscal, 
mercantil, comercio, etc. 
Tel. 616424706

Àmbit Juridic i Econòmic, 
S.L.P. cerca advocat/da 
mercantilista que desitgi in-
corporar-se al nostre equip 
multidisciplinar com a soci 
professional. Més informa-
ció: http://t.co/F7bTnuhsl7





Truca’ns 

Odontologia general i protèsica, 
implantologia, ortodòncia, 
odontopediatria, periodòncia, cirurgia 
oral i maxil·lofacial.

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

una boca perfecta!

uns ulls preciosos!

36 mesos sense interessos*

1a visita
informativa

gratuïta

València, 211ı08007 Barcelonaıwww.belodonte.esıbelodonte@belodonte.esıTel. 93 452 45 45ıUrgències odontològiques 24 h: 617 465 045
Horari: de 8 a 22 h, de dilluns a divendres i dissabtes de 9 a 19h (excepte festius).

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


