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EDITORIAL

Davant d’un nou any legislatiu que s’inicia tant a les Corts 
Generals com al Parlament de Catalunya, creiem necessa-
ri que s’aprovin noves lleis i es modifiquin algunes de les 
aprovades recentment.

En el cas de les Corts Generals, hi ha una reivindicació 
ineludible: la supressió definitiva de les taxes per a les 
petites i mitjanes empreses i els autònoms.

En l’àmbit estatal, cal reconsiderar la regulació de l’ano-
menat mecanisme de segona oportunitat, que  continua 
sense resoldre els problemes de molts deutors de bona 
fe que no tenen actius suficients per iniciar el procedi-
ment extrajudicial. També s’ha posat de manifest la neces-
sitat de noves reformes, reclamades, fins i tot pel propi 
Síndic de Greuges –que ha comptat amb la col·laboració 
de l’ICAB-: la que deriva de la supressió de l’IRPH com a 
índex de referència en les actualitzacions hipotecàries. O 

en l’àmbit dels interessos dels consumidors: una regula-
ció més eficient de les accions col·lectives. 

També serà necessari modificar algunes de les reformes 
operades, com ara la penal (tant pel que fa a algunes tipifi-
cacions del Codi Penal, com a la reforma de la Llei d’Enju-
diciament Criminal) o la relativa a la Llei General Tributària. 

Pel que fa al Parlament de Catalunya, cal continuar treba-
llant en l’àmbit del dret civil de Catalunya per tal de com-
pletar el Codi Civil així com que el Govern desplegui les 
aprovades en la darrera etapa de la legislatura i pendents 
de desenvolupament reglamentari. A més, cal completar 
el  desplegament de la nova oficina judicial i la implemen-
tació efectiva de les TIC (e-justicia i altres sistemes), a fi 
de dotar l’Administració de Justícia a Catalunya dels recur-
sos suficients que permetin garantir un veritable dret a la 
tutela judicial efectiva. 
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Reial Decret 988/2015, de 
30 d’octubre, pel qual es regula 
el règim jurídic de l’obligació de 
finançament anticipat de deter-
minades obres audiovisuals euro-
pees (BOE núm. 267, 07.11.2015).

 Reial Decret 1004/2015, de 
6 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament pel qual es regula 
el procediment per a l’adquisi-
ció de la nacionalitat espanyola 
per residència (BOE núm. 267, 
07.11.2015).

 Reial Decret 1011/2015, de 
6 de novembre, pel qual es regula 
el procediment per formalitzar 
el sistema de consignacions en 
seu electrònica de les quantitats 
necessàries per prendre part en 
les subhastes judicials i notarials 
(BOE núm. 267, 07.11. 2015).

 Reial Decret 1012/2015, de 
6 de novembre, pel qual es de-
senvolupa la Llei 11/2015, de 18 
de juny, de recuperació i resolu-
ció d’entitats de crèdit i empre-
ses de serveis d’inversió, i pel 
qual es modifica el Reial Decret 
2606/1996, de 20 de desembre, 
sobre fons de garantia de di·
pòsits d’entitats de crèdit (BOE 
núm. 267, 07.11.2015).

 Reial Decret 1055/2015, de 
20 de novembre, pel qual es mo-
difica el Reglament general de 
conductors, aprovat pel Reial De-
cret 818/2009, de 8 de maig (BOE 
núm. 279, 21.11.2015).

 Reial Decret 1057/2015, de 20 
de novembre, pel qual es modifica 
el Reglament de la Llei d’ordenació 
dels transports terrestres, aprovat 
pel Reial Decret 1211/1990, de 28 
de setembre, en matèria d’arrenda-
ment de vehicles amb conductor, 
per adaptar-lo a la Llei 9/2013, de 4 
de juliol, per la qual es modifica la 
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’or-
denació dels transports terrestres 
i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de 
Seguretat aèria (BOE núm. 279, 
21.11.2015).

 Reial Decret 1065/2015, de 27 
de novembre, sobre comunicaci·
ons electròniques a l’Administració 
de Justícia en l’àmbit territorial del 
Ministeri de Justícia i pel qual es re-
gula el sistema LexNET (BOE núm. 
287, 01.12.2015).

 Reial Decret 1060/2015, de 20 
de novembre, d’ordenació, supervi-
sió i solvència de les entitats asse·
guradores i reasseguradores (BOE 
núm. 288, 02.12.2015).

 Reial Decret 1072/2015, de 27 
de novembre, pel qual es modifica 
el Reial Decret 2200/1995, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Re-
glament de la Infraestructura per a 
la Qualitat i la Seguretat Industrial 
(BOE núm. 298, 14.12.2015).

 Reial Decret 1150/2015, de 18 
de desembre, pel qual es modifica 
el Reial Decret 1299/2006, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el 
quadre de malalties professionals 

en el sistema de la Seguretat Social 
i s’estableixen criteris per a seva 
notificació i registre (BOE núm. 303, 
19.12.2015).

 Reial Decret 1109/2015, de 11 
de desembre, pel qual es desenvo-
lupa la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de 
l’Estatut de la víctima del delicte, i 
es regulen les Oficines d’Assistència 
a les Víctimes del Delicte (BOE núm. 
312, 30.12.2015).

  Reial Decret 1110/2015, de 11 
de desembre, pel qual es regula el 
Registre Central de Delinqüents Se·
xuals (BOE núm. 312, 30.12.2015).

 Reial Decret 1169/2015, de 29 
de desembre, sobre revaloració i com-
plements de pensions de classes 
passives per a l’any 2016 (BOE núm. 
112, 30.12.2015).

 Reial Decret 1171/2015, de 29 
de desembre, pel qual es fixa el salari 
mínim interprofessional per 2016 
(BOE núm. 310, 30.12.2015).

 Decret 252/2015, de 15 de 
desembre, paper qual s’estableixen a 
els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015, mentre no 
entrin en vigor a els del 2016 (DOGC 
núm. 7020, 17.12.2015).

 Ordre HAP/2178/2015, de 9 
d’octubre, per la qual s’eleva el límit 
exempt de l’obligació d’aportar garan-
tia en les sol·licituds d’ajornament o 
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fraccionament a 30.000 euros (BOE 
núm. 251, 20.10.2015).

  Resolució de 19 d’octubre de 
2015, de la Direcció general d’Ocupa-
ció, per la qual es publica la relació de 
festes laborals per a l’any 2016 (BOE 
núm. 253, 22.10.2015).

  Ordre HAP/2178/2015, de 9 
d’octubre, per la qual s’eleva el límit 
exempt de l’obligació d’aportar garan-
tia en les sol·licituds d’ajornament o 
fraccionament a 30.000 euros (BOE 
núm. 251, 20.10.2015).

 Ordre ECC/2316/2015, de 4 de 
novembre, relativa a les obligacions 
d’informació i classificació de pro·
ductes financers (BOE núm. 265, 
05.11.2015).

 Ordre ECC/2402/2015, de 11 
de novembre, per la qual es crea 
l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del 
blanqueig de capitals i del finança-
ment del terrorisme del Col·legi de 
Registradors de la Propietat, Mercan-
tils i de Béns Mobles (BOE núm. 274, 
16.11.2015).

 Ordre HAP/2474/2015, de 19 
de novembre, per la qual s’aprova 
el model de sol·licitud de devolució 
per aplicació de l’exempció per 
reinversió en habitatge habitual en 
l’àmbit de l’Impost sobre la renda de 
no residents i el model de sol·licitud 
del règim opcional regulat en l’article 
46 del Text refós de la Llei de l’Impost 
sobre la renda de no residents, i es 
determina el lloc, forma i termini de 
presentació de les sol·licituds (BOE 
núm. 281, 24.11.2015).

  Ordre HAP/2553/2015, de 25 
de novembre, per la qual es modifi-

ca l’Ordre EHA/2219/2010, de 29 de 
juliol, per la qual s’aprova el sistema 
de signatura electrònica de clau 
concertada per a actuacions a la seu 
electrònica de la Direcció Gene-
ral del Cadastre (BOE núm. 288, 
02.12.2015).

 Ordre HAP/2554/2015, de 25 
de novembre, per la qual es modifica 
l’Ordre HAP/1200/2012, de 5 de juny, 
sobre ús del sistema de codi segur de 
verificació per la Direcció General del 
Cadastre (BOE núm. 288, 02.12.2015).

 Ordre EMO / 353/2015, de 24 
de novembre, per la qual s’estableix 
el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalu-
nya per a l’any 2016. DOGC núm. 
07.12.2015).

 Ordre ECC/2575/2015, de 30 
de novembre, per la qual es deter-
mina el contingut, l’estructura i els 
requisits de publicació de l’informe 
anual de govern corporatiu, i s’esta-
bleixen les obligacions de compta-
bilitat, de les fundacions bancàries 
(BOE núm. 290, 04.12.2015).

 Ordre ECO/355/2015, de 3 de 
desembre, per la qual s’habilita la 
presentació i el Pagament telemà-
tic dels models 040 i 044, s’acom-
panya a la taxa fiscal del joc, rifes, 
tómboles i combinacions aleatòries, 
i casinos, respectivament, i que 
modifica l’Ordre ECO/330/2011, de 
30 de novembre, per la qual s’apro-
ven a els models d’Autoliquidació 
dels tributs gestionats per l’Agència 
Tributària de Catalunya (DOGC núm. 
7015, 10.12.2015).

  Ordre ECO/356/2015, d’1 de 
desembre, per la qual és modifica 
l’Ordre ECO/322/2013, de 12 de 

desembre, per la qual determinin a 
els Requisits necessaris per no li-
quidar i anul· lar les liquidacions dels 
Deutes tributaris i no tributaris de 
la Generalitat de Catalunya que no 
excedeixen els 6 euros, i per la qual 
es determina el límit exempt res-
pecte del qual a les sol·licituds de 
fraccionament i ajornament no serà 
necessària la prestacions de garan-
tia (DOGC núm. 7015, 10.12.2015).

 Ordre ECO/360/2015, de 9 de 
desembre, per la qual s’habilita la 
presentació i el pagament telemàtic 
dels models 660, 650 i 653, correspo-
nents a les declaracions i autoliquida-
cions de l’impost sobre successions 
i donacions, modalitats successions 
i consolidacions de domini, i es modi-
fica l’Ordre ECO/330/2011, de 30 de 
novembre, per la qual s’aproven els 
models d’autoliquidació dels tributs 
gestionats per l’Agència Tributària 
de Catalunya (DOGC núm. 7021, 
18.12.2015).

 Ordre HAP/2762/2015, de 15 
de desembre, per la qual es modi-
fica l’Ordre HAP/ 2194/2013, de 22 
de novembre, per la qual es regulen 
els procediments i les condicions 
generals per a la presentació de 
determinades autoliquidacions i 
declaracions informatives de na-
turalesa tributària (BOE núm. 304, 
21.12.2015).

 Ordre HAP/2835/2015, de 28 
de desembre, per la qual s’aprova el 
model 113 de comunicació de dades 
relatives als guanys patrimonials per 
canvi de residència quan es produ-
eixi a un altre Estat membre de la 
Unió Europea o de l’Espai Econòmic 
Europeu amb efectiu intercanvi 
d’informació tributària, s’estableix 
la forma i termini per a la presentació 
i es modifica una altra normativa tri-
butària (BOE núm. 312, 30.12. 2015).



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ
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REFORMA LABORAL DE 2015: PRINCIPALS NOVETATS
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Col·legiada núm. 22.352

 
 
 
 

El 23 d’octubre s’aprovà el nou reial 
decret legislatiu 2/2015 reformant 
la Llei de l’Estatut dels Treballa-
dors, juntament amb el reial decret 
legislatiu 3/2015 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Ocupació, 
ambdós amb entrada en vigor el 
dia 13 de novembre de 2015. No 
obstant això, l’esmentada reforma 
no ha suposat canvis substanci-
als, essent la finalitat principal dels 
nous textos aclarir, harmonitzar i ac-
tualitzar alguns aspectes. En aquest 
sentit, doncs, pel que fa a l’Estatut 
es manté l’estructura de la norma-
tiva i és de destacar que la majoria 
de variacions s’introdueixen a les 
disposicions transitòries. Dit això, a 
continuació s’exposen les principals 
novetats del nou Estatut dels Treba-
lladors a tenir en compte. 

INTRODUCCIÓ DE  
NOUS COL·LECTIUS 
S’incorporen, a l’article 2.1, tres 
col·lectius nous dins de les relacions 
laborals especials. En concret, els 
menors sotmesos a l’execució  

de mesures d’internament pel com-
pliment de la seva responsabilitat 
penal, la dels residents per la forma-
ció dels especialistes en Ciències de 
la Salut i la dels advocats que presten 
servei en despatxos, tant individuals 
com col·lectius. Tanmateix, s’actua-
litza la descripció de la relació laboral 
especial dels estibadors portuaris.  

CONTRACTACIÓ 
En l’àmbit de la contractació, es 
modifica l’article 8 sobre aspectes 
formals del contracte de treball. 
Concretament s’introdueix l’obli-
gació, ja prevista a l’anterior article 
16, de l’empresari de comunicar a 
l’oficina de treball en el termini dels 
deu dies següents a la seva con-
certació el contingut dels contrac-
tes de treball que es celebrin. En 
aquest punt, també és destacable 
la referència expressa que el tracta-
ment de la informació facilitada es-
tarà sotmès als principis i garanties 
previstos a la normativa aplicable 
en matèria de protecció de dades.

D’altra banda, pel que fa al tipus de 
contractació, és rellevant destacar, 
en relació als contractes forma-
tius a l’article 11.1.a), que s’inclou 
l’expressió grups professionals, 
substituint la de nivells o categories 
professionals. Tanmateix, “con-
tracte fix discontinu” passa a estar 
regulat en un article propi, si bé es 
manté el mateix concepte. 

No obstant això, amb caràcter gene-
ral, és a les disposicions transitòries 
on realment s’introdueixen refor-
mes, de les quals destaquen les se-
güents en matèria de contractació.

En aquest sentit, cal fer l’incís que, 
als contractes celebrats abans de 
l’entrada en vigor del nou Estatut, 
continuaran essent d’aplicació les 
normes específiques aplicables se-
gons la modalitat contractual vigent 
en el moment de concertació dels 
contractes, excepte que s’hagués 
establert una altra previsió legal.

En relació al contracte per la formació 
i aprenentatge, es regula que fins 
que la taxa d’atur no es situï per sota 
del 15% es podran realitzar contrac-
tes per la formació i aprenentatge 
amb treballadors menors de 30 anys 
sense que sigui d’aplicació el límit 
d’edat comprès entre 16 i 25 anys, 
sens perjudici d’allò establert pels 
discapacitats i per col·lectius en situ-
ació d’exclusió social.

Igualment, es limita l’encadenament 
de modalitats contractuals. L’esmen-
tada restricció s’introdueix mitjançant 
la disposició transitòria cinquena, 
la qual transcriu el ja previst a la 
Llei 35/2010, de 17 de setembre 
de mesures urgents per la reforma 
del mercat de treball.  Més concre-
tament, l’article 15.5 de l’Estatut 
estableix que els treballadors que en 
un període de 30 mesos hagin estat 
contractats durant un termini superi-
or a 24 mesos mitjançant dos o més 
contractes temporals adquiriran la 
condició de fixes. No obstant, això 
serà d’aplicació als contractes de tre-
ball que s’hagin subscrit a partir del 
18 de juny de 2010. En canvi, pel que 
fa als contractes subscrits pel treba-
llador abans de la data mencionada, 
estaran subjectes a la Llei 43/2006, 
de 29 de desembre, per la millora del 
creixement i del l’ocupació, sempre 



Món Jurídic · #303 · Desembre 2015/Gener 2016 Novetats Legislatives 9

que els contractes s’hagin celebrat a 
partir del 15 de juny de 2006. 

En el supòsit de contractes subscrits 
amb anterioritat al 15 de juny de 2006 
a efectes de còmput de contractes, 
període i termini previstos al citat arti-
cle 15.5 es tindrà en compte el vigent 
en data de 15 de juny de 2006.

Altrament, s’afegeix que quedarà 
exclòs als efectes del còmput del 
termini de 24 mesos i del període 
de 30 mesos que es refereix l’article 
15.5, el temps transcorregut entre 
el dia 31 d’agost de 2011 i el 31 de 
desembre de 2012, hagi existit o no 
prestació de serveis per part del tre-
ballador, computant-se en tot cas els 
períodes de serveis transcorreguts, 
respectivament, amb anterioritat o 
posterioritat.

Quant a les hores complementàries, 
el règim pactat amb anterioritat al 
22 de desembre de 2013 continuarà 
sent d’aplicació als contractes vigents 
a l’esmentada data, a no ser que les 
parts acordin modificar-ho en els ter-
mes establerts a l’actual redacció dels 
articles 12.4 i 12.5 relatius al contracte 
a temps parcial i a les hores comple-
mentàries, respectivament. 

PREVENCIÓ DE  
RISCOS LABORALS 
En matèria de prevenció de riscos 
laborals, es dóna un nou enfocament 
a l’article 19. Concretament, a l’ante-
rior text normatiu es feia referència 
al terme “Seguretat i higiene” , el 
qual es substitueix per “Seguretat i 
Salut en el treball” . D’altra banda, es 
modifica l’expressió “òrgans interns 
de l’empresa competents en matèria 
de seguretat” per “delegats de pre-

venció”. Amb aquestes correccions, 
doncs, el legislador pretén utilitzar 
un llenguatge més acurat, ja que, 
per exemple, la “Seguretat i Higie-
ne” són especialitats que s’integren 
en el camp de la prevenció de riscos 
laborals i, per tant, no seria el terme 
adequat quant es vol fer referència 
a totes les branques que integren 
la prevenció, essent més ajustada 
doncs l’expressió genèrica de “Segu-
retat i Salut en el treball”. 

A més a més, en el nou redactat, es 
realitza especial èmfasi al deure de 
formació que ha de garantir l’em-
presari. Concretament, estableix 
que s’haurà de dur a terme tant en 
el moment de la seva contractació, 
independentment de la modalitat 
emprada, com quan es produeixin 
canvis en les funcions o s’introduei-
xin noves tecnologies o canvis en els 
equipaments de treball, estant alhora 
el treballador obligat a seguir la for-
mació i a realitzar les pràctiques.  

PRESCRIPCIÓ DE LES  
SANCIONS I FALTES  
DE L’EMPRESARI 
En relació amb l’actual article 60.1, 
que preveu la prescripció sobre les 
sancions imposades a l’empresari,   
es remet a allò establert a la Llei 
sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre 
Social, aprovat pel reial decret legisla-
tiu 5/2000, de 4 d’agost. En canvi an-
teriorment, l’Estatut fixava la prescrip-
ció de les esmentades sancions en 3 
anys, excepte les de seguretat social. 

ALTRES NOVETATS 
A part de les citades novetats, cal 
afegir, quant a la situació de guarda 
amb finalitat d’adopció i acolliment, 

que aquesta es preveu com a causa 
de suspensió del contracte amb re-
serva de lloc de treball. Així mateix, 
l’acomiadament de treballador en 
l’esmentada situació pot ser decla-
rat nul. 

D’altra banda, pel que fa al permís 
de paternitat, aquest es manté en 13 
dies ininterromputs, amb certes es-
pecificitats, fins a l’entrada en vigor 
de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, 
d’ampliació de la duració del permís 
de paternitat en els casos de naixe-
ment, adopció o acollida, i duració 
del permís de paternitat. Aquests es 
podran ampliar en dos dies per cada 
fill a partir del segon, en els supòsits 
de part, adopció, guarda amb fins 
d’adopció o acolliment múltiples, que 
tindrà una duració de 20 dies quan es 
produeixi en família nombrosa, entre 
d’altres.

Finalment, desapareixen les referèn-
cies anacròniques a la prestació del 
servei militar i de la prestació social 
substitutòria, i s’actualitzen certes ex-
pressions, com per exemple es subs-
titueix “taló” per “xec” com a mitjà 
de pagament del salari, l’expressió 
“atur forçós” per “situació d’atur”, 
“invalidesa permanent” per “incapa-
citat permanent” o “minusvàlid” per 
“discapacitat”.

En darrer terme, el nou Estatut dels 
Treballadors no introdueix canvis 
significatius pel que fa al dret subs-
tancial sinó que es limita a esmenar 
aspectes formals i suposa una siste-
matització normativa, la finalitat de la 
qual és ordenar, aclarir i harmonitzar 
certs aspectes que havien quedat 
desdibuixats després de les nombro-
ses reformes laborals que s’han anat 
introduint any rere any. 
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CIVIL

LA INCLUSIÓ A UNA 
“LLISTA NEGRA” ÉS 
INTROMISSIÓ EN 
L’HONOR 

Tribunal Suprem,  
12 de novembre de 2015

El novembre de 2009, un treba-
llador va ser acomiadat per una 
empresa subcontractista d’una 
gran entitat, acusat d’haver cobrat 
cent euros a un client per una ac-
tuació que havia de ser gratuïta. Va 
formular demanda contra aquest  
acomiadament, que va ser declarat 
improcedent per no estar provats 
els fets imputats al treballador, i 
l’empresa va optar per indemnitzar 
i extingir el vincle laboral.

Després de realitzar diverses 
entrevistes de treball en el sector 
de les telecomunicacions, sense 
aconseguir ser contractat, va ser 
entrevistat en una altra empresa 
que, tot i haver passat fins i tot el 
reconeixement mèdic, li va mani-
festar que no el podia contractar 
perquè estava vetat per la citada 
gran entitat, a l’haver estat incor-
porat a un fitxer de personal qua-
lificat com a treballador conflictiu, 
pels fets motivadors de l’acomia-
dament que la sentència del Jutjat 
del Social va considerar que no 
estaven provats. 

La sentència de 1a instància i l’Au-
diència (amb el vot particular d’un 
magistrat) va desestimar la deman-
da en considerar que no va quedar 
provada l’existència del citat fitxer.

La infracció consistiria en l’aplicació 
errònia de les regles de la càrrega 
de la prova. Argumenta el recurrent 
que la qüestió debatuda en el re-
curs afecta l’àmbit dels drets fona-
mentals recollits en la Constitució i 
consisteix en si l’empresa subcon-
tractista va comunicar a Telefónica 
dades referides a la cessació de la 
relació laboral, que afectessin a la 
intimitat del treballador i pogues-
sin condicionar el futur laboral del 
demandant, suposant una autèntica 
discriminació per la seva inclusió 
en una “llista negra”. El contingut 
oprobiós de la comunicació d’in-
formació personal del treballador 
faria d’aquesta un fet clandestí al 
que resultaria molt difícil, per no dir 
impossible, accedir al treballador, el 
que obligaria a un equilibri ponderat 
de la càrrega de la prova.

LABORAL

UN SUPERIOR QUE 
SUPLANTA LA 
IDENTITAT D’UN 
TREBALLADOR 

Tribunal Superior de Justícia de 
Múrcia, 26 d’octubre de 2015

La sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Múrcia de 26 
d’octubre de 2015 declara proce-
dent l’acomiadament disciplinari de 
treballador encarregat que suplanta 
conscientment i voluntàriament, 
de forma reiterada, la identitat d’un 
treballador a les seves ordres. A 
tal efecte, omplí els justificants de 
treball simulant la presència del 
treballador suplantant-lo i signant 

per ell com si hagués estat treba-
llant, quan en realitat hi treballava 
una persona aliena a l’empresa, en 
concret un familiar de l’encarregat. 
L’esmentada conducta constitueix 
una falta molt greu prevista al Con-
veni Col·lectiu que resulta d’aplica-
ció i a més a més és contrària a la 
bona fe, suposant una pèrdua de 
confiança  que trenca l’equilibri de 
les relacions empresari-treballador.

LEGITIMACIÓ ACTIVA 
PER IMPUGNAR UN 
ACOMIADAMENT 
COL·LECTIU

Tribunal Suprem,  
21 d’octubre de 2015

El Tribunal Suprem, en sentència de 
21 d’octubre de 2015 considera que 
una organització sindical no té legi-
timació activa per tal d’impugnar un 
acomiadament col·lectiu, ja que no 
ostenta implantació suficient ni exis-
teix un vincle de connexió entre el 
sindicat i la pretensió exercida. Con-
cretament, es tracta d’un sindicat 
que va constituir una secció sindical 
tres dies abans de la primera reunió 
del període de consultes i en el qual 
només hi participà un assessor a 
la segona reunió, finalitzant sense 
acord a la tercera. No essent sufi-
cient doncs l’existència de secció 
sindical a l’empresa quan aquesta 
té 10 afiliats d’una plantilla total de 
125 treballadors per tal de complir 
el requisit de major representativitat 
exigit per tenir legitimació activa a 
efectes d’impugnació, en el marc 
d’un acomiadament col·lectiu. 
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PENAL

CONDEMNA PER  
ENALTIMENT DEL 
TERRORISME GIHADISTA

Audiència Nacional,  
23 de novembre de 2015

La Secció Segona de la Sala penal 
de l’Audiència nacional ha condemnat 
a un any i sis mesos de presó, com 
a autor d’un delicte d’enaltiment del 
terrorisme, a un home per penjar un 
vídeo a YouTube que exaltava la figura 
d’Osama Bin Laden.

El Tribunal referit considera que els 
vídeos baixats excedien de la llibertat 
d’expressió i entraven dins de les 
conductes prohibides com enaltir el 
terrorisme gihadista ja que, de les 
imatges exposades, es podia inferir 
una clara sintonia amb els planteja-
ments violents d’aquest moviment.

La tesi de defensa de l’acusat va 
consistir a assenyalar que l’ordinador 
portàtil de la seva propietat, on es 
van trobar les imatges, podia haver 
estat utilitzat per altres persones. No 
obstant això, aquest argument no 
ha prosperat, en considerar la Sala 
que la propietat d’aquests vídeos ha 
quedat provada, atès que per al seu 
muntatge es necessitava un gran 
nombre d’hores de treball, de ma-
nera que l’acusat, fins i tot en el cas 
que no hagués estat ell qui elaborés 
aquests vídeos, havia de conèixer qui 
estava utilitzant el seu ordinador.

TERMINI PER 
AL·LEGAR LES 
CLÀUSULES 
ABUSIVES EN ELS 
PROCEDIMENTS 
D’EXECUCIÓ 
HIPOTECÀRIA

Sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, 29 d’octubre de 
2015

Per Verónica Dávalos Alarcon, col·
legiada núm. 31.477.

La Sentència del Tribunal de Jus-
tícia de la UE (TJUE) de 29.10.15, 
assumpte C-8/15, declara que la DT 
4a de la Llei 1/2013, (que reformava 
la Llei d’enjudiciament civil arran de la 
STJUE de 14 de març de 2013 (Aziz) i 
que establia el termini d’un mes per 
a al·legar clàusules abusives contrac-
tuals en els procediments d’execució 
hipotecària en curs i la notificació i cò-
mputs de terminis s’establia per BOE 
és contrària a l’art. 6 i 7 de la Directiva 
93/13/CEE.

Ara es vol fer passar de puntetes una 
sentència de gran transcendència 
processal i material, que pot suposar 
tirar a les escombraries el treball de 
dos anys.

Efectivament, per als procediments 
d’execució en curs abans de la Llei 
1/2013 que no van tenir possibilitat 
d’al·legar el caràcter abusiu d’una 
clàusula contractual que constitueixi el 
fonament de l’execució o que afecti la 

quantitat exigible, la DT 4a els atorga-
va un termini d’un mes per fer-ho. La 
qüestió estava en què la notificació es 
feia a través de la publicació al BOE de 
la mateixa llei, i això no garantia que 
el consumidor tingués coneixement 
d’aquesta possibilitat, tingués aquest 
mes per poder defensar-se o trobés 
professionals que ho fessin en aquest 
termini, de manera que es vulnerava 
el principi d’efectivitat.

D’aquesta manera, els jutges, en 
lloc de deixar d’aplicar aquest termini 
(i potser tota la reforma i la LEC, 
per contrària a la normativa comu-
nitària en virtut del que la mateixa 
jurisprudència del TJUE els obligava) 
i notificar personalment al consumi-
dor, es van creure una vegada més 
al legislador nacional que ha tornat 
a demostrar, amb una tendenciosa i 
maligna reforma per induir els jutges 
a una mala aplicació de la protecció 
dels consumidors, i ens trobem da-
vant haver de declarar inútil més de 
dos anys de treball i col·lapse judicial.

Els jutjadors no han d’esperar a la 
transposició d’aquesta sentència a la 
normativa nacional, un obstacle a la 
correcta aplicació del dret comunitari 
i aplicant l’art. 4 bis LOPJ i l’art. 280 
TFUE, executar directament la referida 
sentència. Davant la seva passivitat, 
l’advocacia ha d’instar la nul·litat 
d’actuacions ab initio amb totes les 
conseqüències inherents a aquesta 
nul·litat (restitució de la possessió 
de l’habitatge), l’apreciació d’ofici 
de les clàusules abusives i concedir 
30 dies per formular oposició.



A
questa Llei regula els principis generals de 
la cooperació jurídica internacional, la notifi-
cació i trasllat de documents a l’estranger, 
l’obtenció de proves a l’estranger, la prova 
del dret estranger, la litispendència i la 

connexitat, el reconeixement i execució de sentències i 
altres títols executius estrangers i la inscripció de docu-
ments estrangers en els registres públics. La llei inclou 
també normes que modifiquen lleis nacionals i dispo-
sicions pràctiques sobre la forma d’aplicar determinats 
reglaments comunitaris a Espanya.

APLICACIÓ
Pel que fa a quan procedeix aplicar l’esmentada nova 
norma, cal tenir present que, tractant-se d’una llei na-
cional, la seva aplicació és subsidiària a la dels regla-
ments comunitaris i convenis internacionals aplicables 
en aquesta matèria, amb algunes excepcions, com per 
exemple determinats temes purament processals, en 
els quals sí que els tribunals espanyols hauran d’aplicar 
la “lex fori”, és a dir, la llei del lloc on es troba el tribunal 
que coneix de l’assumpte, i per tant la legislació nacio-
nal. Per la resta, procedeix seguir la jerarquia normativa 
abans esmentada. En d’altres paraules, bona part de 
l’esmentada nova llei només resultarà aplicable quan 
ens trobem amb un tema a Espanya en relació amb un 
Estat no membre de la Unió Europea amb el qual no 
tinguem conveni ni bilateral ni multilateral. En aquest 
sentit, potser hauria estat positiu realitzar un major incís 
sobre l’esmentada jerarquia normativa i les seves conse-
qüències pràctiques en els diferents apartats de la llei, 
o incloure dins o fora de la llei mitjançant remissió, una 

llista dels reglaments i convenis d’aplicació preferent, 
o disposar per part del legislador la creació d’un codi 
de dret internacional privat tal com s’ha fet en diversos 
països del nostre entorn, facilitant així la tasca dels tribu-
nals i els demés operadors jurídics.

NOVETATS MÉS DESTACADES
En relació als continguts de la nova llei, fem un repàs de 
les novetats més destacades.

Pel que fa al principis generals de la cooperació jurídica 
internacional, es passa de l’antiga posició del legislador 
espanyol basada en la reciprocitat a un sistema favorable 
a la cooperació, si bé amb matisos. En efecte, si un de-
terminat Estat prohibeix o denega reiteradament la coo-
peració amb Espanya, evidentment aquesta pot decretar 
no cooperar amb l’Estat en qüestió.

Quant a les notificacions transfrontereres i a l’obtenció 
de proves a l’estranger, la nova llei regula els mecanis-
mes i sistemes de funcionament de les diligències cor-
responents, en les quals es contempla la comunicació 
directa entre els tribunals o autoritats dels diferents Es-
tats i d’altres modalitats de comunicació, mantenint-se 
però el paper preponderant de les autoritats centrals. En 
aquestes matèries, convé recordar una vegada més la 
prioritat dels reglaments comunitaris quan es tracti de 
cooperar amb tribunals o autoritats situades en d’altres 
Estats membres de la UE i dels convenis internacionals 
quan es tracti d’Estats amb els quals tinguem conveni, 
concretament el reglament 1393/2007 i el conveni de La 
Haia de 1965 respectivament en matèria de notificacions 

JA TENIM LLEI DE COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL EN MATÈRIA CIVIL
Després de gairebé quinze anys (el seu projecte havia estat 
promès per al 2001), la Llei 29/2015 de Cooperació Jurídica 
Internacional en Matèria Civil va ser finalment aprovada el 
30 de juliol i va entrar en vigor el 20 d’agost de 2015.

Blanca Padrós Amat
Col·legiada núm. 23.471
Presidenta de la Secció de Dret Comunitari i 
Internacional de l’ICAB
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transfrontereres i el reglament 1206/2001 i el conveni de 
La Haia de 1970 respectivament en matèria d’obtenció 
de proves a l’estranger.

Pel que fa a la prova del dret estranger, la nova llei con-
solida la tendència segons la qual el dret estranger s’ha 
de provar i si no es prova suficientment el tribunal pot 

(“excepcionalment”, diu 
la llei) aplicar dret espa-
nyol, inaplicant, doncs, 
el dret estranger que, 
en teoria, corresponia 
aplicar al cas. A més, 
la nova llei afegeix 
de manera expressa 
que els dictàmens de 
dret estranger no són 
vinculants, sinó que 
el tribunal els valorarà 
segons les “regles de 
la sana crítica” (con-

cepte jurídic indeterminat). Aquesta qüestió ha estat 
fortament criticada per una part del sector jurídic atès 
que, si segons les normes de dret internacional privat 
el dret aplicable a un cas és un dret estranger, la seva 
aplicació hauria de ser obligatòria (el dret internacional 
privat és dret i, per tant, s’hauria de complir). En aquest 

sentit, diverses veus apunten que seria més lògic que 
la llei establís que, si la part ha estat diligent i ha aportat 
proves del dret estranger aplicable a l’assumpte (posem 
per cas, del dret alemany) i així i tot el tribunal no es con-
sidera prou il.lustrat, hauria de comunicar-ho a la part i 
donar-li un termini per aportar elements addicionals, o el 
propi tribunal hauria de (segons la llei simplement “pot”) 
fer servir els instruments que es troben al seu abast per 
rebre informació sobre el dret estranger, concretament 
l’autoritat central (ministeri de justícia) i la xarxa judicial 
europea per a assumptes civils i mercantils.

RECONEIXEMENT I EXECUCIÓ  
DE RESOLUCIONS JUDICIALS I ALTRES  
TÍTOLS EXECUTIUS ESTRANGERS
Pel que fa al reconeixement i execució de resolucions 
judicials i altres títols executius estrangers (que en ares 
a la brevetat esmentarem aquí simplement com a exe-
cució de sentències estrangeres), les disposicions de la 
nova llei substitueixen les de la LEC de 1881 a les quals 
la LEC 1/2000 feia remissió expressa, regulant el proce-
diment d’exequàtur, és a dir el reconeixement exprés i la 
declaració d’executivitat de la sentència estrangera. Una 
vegada més, cal tenir en compte que aquesta regulació 
té caràcter purament residual. 

LA REGULACIÓ 
DE LA PROVA 
DEL DRET  
ESTRANGER 
TORNA A SER 
POLÈMICA
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En efecte, si la sentència que volem executar davant els 
tribunals espanyols procedeix d’un Estat membre de la UE 
ens haurem de regir pel reglament 44/2001 (Brussel·les I) 
que estableix un sistema que podríem anomenar d’”exequà-
tur simplificat” mitjançant el reconeixement automàtic i una 
simple declaració d’executivitat, o pel reglament 1215/2012 
(Brussel·les I bis) que suprimeix l’exequàtur establint l’exe-
cució directa, l’un o l’altre en funció de si el plet principal que 
va donar lloc a la sentència que volem executar es va iniciar 
abans o a partir del 10 de gener de 2015 (excepte en àmbits 
específics com els temes matrimonials i de responsabilitat 
parental, els temes d’aliments i els temes successoris, en 
els quals aplicarem els reglaments específics 2201/2003 
-Brussel·les II bis-, 4/2009 i 650/2012 respectivament). 

De la mateixa manera, si la sentència que volem executar 
procedeix d’un tercer Estat amb el qual tenim conveni, 
no seguirem el sistema d’exequàtur de la nova llei sinó el 
que estableixi el conveni. En quant als casos d’execució 
a Espanya de sentències de tercers Estats amb els quals 
no tinguem conveni, en els quals per tant sí que proce-
deix aplicar la nova llei, cal destacar que, malgrat les seves 
promeses de modernització, el legislador conserva alguns 
elements de la legislació processal civil del segle dinou, 
tals com la preceptiva intervenció en expedients d’exequà-
tur del Ministeri Fiscal, quan actualment la dita intervenció 
només semblaria tenir sentit en aquest àmbit en cas que 
l’assumpte afecti a menors o incapacitats o a matèries o 
casos especialment delicats. Per a la resta dels casos, la 
participació sistemàtica del Ministeri Fiscal no sembla tenir 
massa justificació i pot provocar retards indeguts. 

ALGUNES QÜESTIONS PRÀCTIQUES
La nova llei recull també d’altres elements que tindran una 
gran transcendència a la pràctica.

Per exemple, s’hi estableix de manera expressa, consolidant 
certa jurisprudència, que el termini de caducitat de l’acció 
executiva de 5 anys des de la data de fermesa de les 
sentències establert a la LEC s’aplica també a l’execució 
de sentències estrangeres. Aquesta qüestió generarà 
situacions controvertides en el tràfic internacional. A la 
persona o empresa estrangera que va guanyar un plet a 
l’estranger potser no se li hauria d’exigir interposar una 
acció executiva a Espanya dins d’un termini de cinc anys, 
tenint en compte que per exemple pot haver intentat 
l’execució primer en el país on es va dictar la sentència 
i en els del voltant, i només posteriorment sol·licitar-la a 
Espanya, per exemple després d’haver descobert béns 
embargables en territori espanyol, la qual cosa pot succeir 
més de cinc anys després. Tanmateix, una norma en el 
sentit de no aplicar aquesta disposició legal a les sentèn-

cies estrangeres podria també considerar-se una discri-
minació envers els casos nacionals. En qualsevol cas, 
sembla profundament injust que, si després d’anys de 
despeses i patiments en procediments judicials, la part 
guanyadora no fa executar de seguida la sentència per 
no gastar diners públics i privats absurdament si l’altra 
part és insolvent, i anys més tard la part perdedora passa 
a millor fortuna  (perquè cobra una herència o perquè es 
relaxa i ja no posa el patrimoni a nom d’altres), el creditor 

ja no pugui fer efectiu el 
seu dret reconegut en 
sentència ferma si han 
passat més de 5 anys. 
Aquesta qüestió podria 
solucionar-se fàcilment 
abolint o subsidiària-
ment augmentant el 
termini de l’esmentada 
caducitat de les accions 
executives, per conside-
rar-la contrària a la tutela 
judicial “efectiva”.

En la nova llei sobta 
també la referència a 
les traduccions, atès 
que conté disposicions 
incoherents al res-
pecte. En efecte, en 

alguns casos requereix que siguin oficials i en d’altres 
no. Per garantir uns estàndards adequats en l’àmbit 
jurídic transfronterer, semblaria recomanable que les tra-
duccions fossin oficials, és a dir, traduccions jurades (en 
d’altres països anomenades “certificades”), realitzades 
per persones qualificades a tal efecte per les autoritats 
corresponents.

Per últim, procedeix destacar que la nova llei regula en la 
seva part final algunes qüestions sobre l’encaix de determi-
nats reglaments comunitaris en el sistema processal espa-
nyol però no totes, deixant llacunes rellevants que seguiran 
generant pràctiques judicials heterogènies en la matèria.

En resum, malgrat que la Llei de Cooperació Jurídica 
Internacional en matèria Civil havia estat esperada i 
desitjada durant gairebé quinze anys i, finalment apro-
vada, regula temàtiques importants, els seus elements 
millorables han dut el sector jurídic a una aproximació 
parcialment crítica i al pensament que potser les pres-
ses de final de legislatura hi puguin haver jugat un paper. 
En qualsevol cas esperem que les disposicions legals 
puguin ser millorades en el futur tenint en compte la 
perspectiva dels i les professionals del món jurídic.

ES REGULEN AL-
GUNES QÜESTI-
ONS SOBRE  
L’ENCAIX DE  
DETERMINATS 
REGLAMENTS 
COMUNITARIS 
EN EL SISTEMA 
PROCESSAL  
ESPANYOL  
PERÒ NO TOTES
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Sota la marca de confiança, solvència i estabilitat per a 
l’estalvi personal i professional

L’any 2005 la Mutualidad es va avançar al seu temps en 
model de producte i, fins i tot, en exigències legislati-
ves i va llançar al mercat l’anomenat Pla Universal, amb 
la finalitat d’oferir una fórmula innovadora amb la qual 
es poguessin conjugar de manera integral i simultània 
les necessitats professionals i personals d’estalvi dels 
mutualistes. 

En definitiva, es tractava d’integrar les modalitats d’es-
talvi i previsió en un mateix producte que, avui dia, deu 
anys després, s’ha convertit en el pla de previsió de 
referència tant de l’entitat com del mercat, pels impor-
tants avantatges en prestacions, rendibilitat i fiscalitat.

En aquest sentit, els mutualistes poden contractar 
cobertures d’estalvi-jubilació juntament amb contingèn-
cies de risc que impedeixen el desenvolupament de 
l’activitat professional, com ara la incapacitat perma-
nent, la incapacitat temporal professional, la defunció i 
la dependència. 

Per tant, en una mateixa pòlissa, poden contractar el 
Sistema de Previsió Professional com a alternativa al 
RETA, i també qualsevol de les altres tres fórmules 
de previsió provada que més s’adapti al perfil d’estal-
vi del mutualista: Sistema de Previsió Personal (PPA), 
Sistema d’Estalvi Sistemàtic (PIAS) i Sistema d’Estalvi 
Flexible (SVA). 

Sota aquestes característiques de flexibilitat i versatili-
tat, al llarg d’una dècada el Pla Universal s’ha convertit 
en un instrument d’estalvi diferenciat, en el qual a tra-
vés de la capitalització individual s’acumulen les apor-
tacions periòdiques o extraordinàries i els rendiments 
fins a la jubilació o la data que triï el mutualista. 

DESÈ ANIVERSARI 
DEL PLA UNIVERSAL, 
UN PRODUCTE DE 
REFERÈNCIA AL 
MERCAT 

A més, inclou les contingències de risc que hem 
esmentat més amunt, que es poden contractar de ma-
nera independent i simultània, i que tenen la mateixa 
rendibilitat que els plans d’estalvi. 

I sense oblidar-se dels avantatges importants que es 
deriven del fet que sigui el mutualista o els beneficiaris 
qui triïn la manera de percebre les prestacions: capi-
tal únic, rendes financeres o vitalícies, o una barreja 
d’unes quantes o de totes. 

Durant aquest temps, el nombre d’aportacions anuals 
fetes ha crescut gairebé un 300%. 

Pel que fa al volum d’estalvi gestionat, ha passat dels 
1.804 milions d’euros del 2005 als 5.200 fins al novem-
bre del 2015, fet que representa un 188% de creixement 
i situa la Mutualidad en la novena posició del rànquing 
d’entitats asseguradores de vida que publica ICEA. I tot 
plegat, partint d’una rendibilitat estimada per a enguany 
del 5,20% i unes despeses de gestió del 0,25%. 

A més, durant aquesta dècada, hi ha hagut un augment 
de gairebé 65.000 mutualistes, amb la qual cosa ara 
mateix s’arriba a la xifra de 200.000. Els fons propis 
també han augmentat i han passat dels 9 milions d’eu-
ros el 2005 als 255 milions actuals.
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L
a mediació és una eina, un mitjà no jurisdic-
cional per resoldre controvèrsies a través  
del qual les parts en conflicte intenten per sí 
mateixes arribar a un acord amb l’ajut, amb 
les tècniques adients que posa al seu abast  

la persona o persones mediadores, per tal de facilitar la 
comunicació i l’enteniment actuant de manera imparcial 
i neutral. La mediació és voluntària i és confidencial i són 
les parts les que construeixen l’acord. 

Volem insistir en el tret de la confidencialitat perquè li 
dóna un valor extraordinari al procés de mediació, fins 
a l’extrem que les persones mediadores no poden ser 
citades a judici per declarar sobre els temes sotmesos a 
mediació. Estan, doncs, subjectes al secret professional 
i les parts tenen prohibit revelar les informacions a les 
que hagin tingut accés dins del procés de mediació. 

Fins aquí hem apuntat els trets fonamentals de la 
mediació.

Quin paper pot jugar l’advocacia davant la mediació? 

El rol de l’advocacia en la mediació pot ser en un doble 
paper, és a dir, pot intervenir des de dos angles ben 
diferenciats.

- El rol de mediador: és qui dirigeix el procés, convoca 
les parts, les informa dels principis rectors de la media-
ció, de la dinàmica de les sessions, del numero aproxi-
mat i màxim de les mateixes, dóna per acabat el procés 
i redacta els acords, si aquests s’han assolit. La persona 
mediadora no assessora a les parts, no fa propostes 
concretes  i no ha de fer una valoració legal de les opci-
ons sobre les que les parts treballen.  

- L’altra possible rol és el d’advocat pròpiament dit: és 
la persona que assessora legalment, qui defensa els 
interessos concrets del seu client en el procés de  me-
diació. No és un figura imprescindible en la mediació  
però pot ser-hi;  no forma part del procés, però si hi és, 
coadjuva a  l’èxit del mateix. Ocasionalment la seva ac-
tuació pot ser presencial si aixi ho decideixen les parts 
juntament amb el Mediador.

Sovint els advocats i advocades diem que no veiem 
necessari que els nostres clients vagin a un procés de 
mediació perquè nosaltres ja fa temps que estem “ne-

gociant” amb l’altra 
part. 

Cal, en aquest punt, 
diferenciar bé que és 
la negociació entre 
advocats i que és un 
procés de mediació.

Quan els advocats  
estem negociant amb 
“l’altra part”  ens cen-
trem, òbviament, en 
els aspectes jurídics 
dels temes que estan 

en litigi o, millor dit, els temes controvertits. No tenim 
perquè aprofundir en els interessos reals del clients, 
hem de treballar i mantenir “la posició” front l’altra part 
controlant les “concessions” perquè, de fet, això és el 
que se’ns encarrega.

D’altra banda, la negociació no està sotmesa a confi-
dencialitat. Per tant,  sovint les parts controlen allò que 

L’ADVOCACIA DAVANT 
LA MEDIACIÓ
Amb motiu que el 21 de gener és el dia europeu de la mediació, la diputada 
responsable del CEMICAB i de la Comissió d’advocats/des mediadors/res 
ens exposa el paper de l’advocat en aquest procés de gestió de  conflictes.

Mercè Claramunt Bielsa
Col·legiada núm. 24.208
Diputada responsable de l’Àrea de mediació

L’ADVOCACIA I 
LA MEDIACIÓ 
NO NOMÉS NO 
SÓN INCOMPATI-
BLES SINÓ  
QUE PODEN 
ANAR DE LA MÀ
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diuen, allò que ensenyen a l’altra part i, normalment, 
aquesta es porta a terme entre els professionals jurí-
dics i cada un d’ells amb el seu client.

En canvi, la persona mediadora ha de treballar amb els 
interessos subjacents,  amb els interessos “reals” de 
les persones. Els aspectes jurídics no són el centre del 
seu treball. Juntament amb els aspectes jurídics poden 
sorgir i, de fet, sorgeixen aspectes emocionals, factors 
personals i d’altres. 

Com ja hem dit, la persona mediadora, que pot ser de 
formació i de professió advocada, és la facilitadora, tèc-
nicament parlant, de què les parts assoleixin EL SEU 

ACORD. I aquest es 
pot assolir amb la parti-
cipació com assessors 
jurídics dels   d’advo-
cats de les parts.

L’acord al qual s’arriba 
desprès d’un procés 
de mediació, normal-
ment, és l’acord que 
millor es durà a terme, 
millor s’executarà. 

Els advocats i advo-
cades sabem de les 
dificultats de l’execu-
ció de sentències fins 
i tot quan aquestes 
hagin estat pronuncia-
des fruit d’un acord en 
l’àmbit judicial. Quan 
allò que s’executa és 

un acord de mediació, la possibilitat d’èxit és, estadísti-
cament, notablement superior.

Una pregunta que ens podem fer és si tots els con-
flictes són mediables. La resposta és que no totes 
les controvèrsies són susceptibles de ser sotmeses a 
mediació. Són, però, comptats els casos en què la me-
diació no hi pot caber. Un cas paradigmàtic, recollit a 
la nostra legislació, és la prohibició de mediació en els 
supòsits on hi hagut violència masclista. L’explicació és 
clara: la mediació requereix que les parts es trobin en 
un pla d’igualtat de condicions entre elles i, òbviament, 
aquest principi no es dóna en situacions de violència de 
masclista, per raons que ja coneixem.

Finalment, m’agradaria concloure amb l’afirmació que 
l’Advocacia i la Mediació es poden retroalimentar. No 

només no són incompatibles sinó que poden anar de 
la mà.  L’advocacia té el repte de fer seva la mediació, 
treballar amb ella, incloure-la dins les nostres habilitats 
professionals i posar de manifest que el millor profes-
sional és aquell que dóna millor resposta al conflicte, 
sense que això impliqui renunciar a res.  I si la respos-
ta és la mediació, podrem assessor al nostre client 
durant el procés i, per tant, li continuarem donant el 
millor servei.

Advocacia i mediació han de caminar juntes de ma-
nera natural i sense complexos, abordant els proble-
mes i resolent-los. És la nostra feina i és la nostra 
professió.

L’ADVOCACIA 
TÉ EL REPTE DE 
FER SEVA LA ME-
DIACIÓ, TREBA-
LLAR AMB ELLA, 
INCLOURE-LA 
DINS LES NOS-
TRES HABILITATS 
PROFESSIONALS, 
SENSE QUE AIXÒ 
IMPLIQUI RE-
NUNCIAR A RES  

EL CEMICAB TRAMITA AL 2015  
PROP DE 1.000 MEDIACIONS 

El Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (CEMICAB) ha tramitat al 2015, 931 
mediacions. D’aquestes, 815 són públiques, és 
a dir, tenien el benefici de la justícia gratuïta –per 
part d’una o de les dues parts en conflicte- mentre 
que les 116 restants són privades ja que han estat 
sol·licitades per persones que no tenien reconegut 
el benefici de la justícia gratuïta.  De les 815 media-
cions públiques sol·licitades, 681 mediacions han 
estat sobre aspectes familiars (guarda de fills, pen-
sió d’aliments, ús del domicili familiar...) i 134 sobre 
diferents matèries de l’àmbit civil.  Això suposa que 
els conflictes en l’àmbit familiar han estat el  84 % 
de les mediacions sol·licitades.

De les 116 mediacions privades, 51 mediacions 
han estat sobre aspectes familiars, 16 en matèria 
de consum i relacions comercials, 15 en matèria 
d’arrendaments, 33 en conflictes de caire civil i la 
resta repartides entre conflictes entre veïns, as-
sumptes de trànsit i mercantils. 

48 noves persones advocades mediadores del 
CEMICAB

EL CEMICAB compta amb un col·lectiu de 248 
advocats mediadors, 48 més que en el període 
2011-2014, fet que mostra que la mediació és una 
sortida professional que guanya terreny entre l’ad-
vocacia i una via molt important a tenir en compte 
a l’hora de resoldre conflictes. 



EL COL·LEGI ES MOU

L’ICAB FACILITA 
A L’ADVOCACIA 
EL REPTE DEL  
‘PAPER ZERO’   
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona vol aconseguir 
que tots els seus col·legiats/des, al llarg de 2016, esti-
guin preparats per al repte d’una ‘Justícia sense Papers’ 
que el Ministeri vol implementar a través del sistema Le-
xNet.  Per això  porta mesos treballant en dos aspectes 
essencials per aconseguir-ho: la formació dels lletrats en 
els nous entorns i l’activació de la signatura electrònica 
(ACA), necessària per interactuar amb l’Administració de 
Justícia per mitjans telemàtics. 

Pel que fa a la formació, el Col·legi ha programat, des del 
passat mes d’octubre, més de 300 sessions de formació  
per conèixer el funcionament dels programes LexNet 
Ministerio, LexNet Abogacía i e-Justícia.  Més de 6.000 
col·legiats/des han assistit fins al moment a aquests 
cursets, de dues hores de durada, que s’han dut a terme 
tant a la seu col·legial com a la Ciutat de la Justícia en 
grups reduïts (màxim, 20 persones) i horaris amplíssims 
(de dilluns a divendres de 9 del matí a 21.30 del vespre). 

A més,  també s’ha ofert formació específica en les 
Delegacions del Col·legi  que ho van sol·licitar (Igualada, 
Berga, Vilanova, Vilafranca, Santa Coloma i Sant Boi) i 
formació ‘In company’ a més de 30 despatxos professio-
nals i als Col·legis d’Advocats de Lleida, Girona i Tarrago-
na. 

Pel que fa a la targeta ACA, la signatura electrònica 
dels advocats, ja són gairebé 9.000 els  advocats que 
disposen d’aquesta certificació, havent-se inclús acordat 
per part de la Junta de Govern que els col·legiats que 
van demanar la targeta abans del 31 de desembre de 
2015 gaudissin d’un descompte del 30% sobre el preu 
habitual.  

A més, amb l’objectiu de facilitar les targetes ACA i 
donar la informació necessària sobre la implementació 
del sistema ‘Paper Zero’, l’ICAB va reforçar el seu Servei 
d’Atenció Col·legial. 

A totes aquestes accions s’ha d’afegir que el Col·legi ha 
creat un espai propi al web per a unificar tota la informa-
ció de què es disposa sobre aquest tema, que està en 
continua actualització i també que ha editat 38.000 tríp-
tics informatius sobre el sistema LexNet i la certificació 
ACA i ha publicat diferents vídeo-tutorials.

Tot, perquè els col·legiats/des no us quedeu enrere!

T’ESPEREM AL SRP’16! 
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ja té a punt les ac-
tivitats de Sant Raimon de Penyafort 2016. La festivitat 
se celebrarà del 7 al 20 de febrer i compta amb una 
vintena d’activitats. 

Entre aquestes cal destacar els actes commemoratius 
del 50è aniversari de l’Escola de Pràctica Jurídica que 
es realitzen durant la festivitat del patró dels advocats. 
D’una banda, l’exposició de documents de l’Escola de 
Pràctica Jurídica, que serà inaugurada el 10 de febrer 
i que es podrà veure a l’avantsala de la Biblioteca. De 
l’altra, el Simposi Internacional, que s’inaugurarà el 
18 de febrer al Centre de Formació de l’ICAB (16h) i 
que continuarà el divendres 19 de febrer al Palau de 
Congressos de Catalunya. També en l’àmbit interna-

Sòpar còctel al Palau de Congressos durant la celebració de Sant 
Raimon de Penyafort de l’any 2015.
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cional es duran a terme les tradicionals Trobades de 
Barcelona-Memorial “Jacques-Henry”, el dissabte 20 
de febrer, de 10 a 14h.

La Sessió Solemne així com el sopar·còctel es realit·
zarà el divendres, 19 de febrer, al Palau de Congres·
sos de Catalunya. L’acte d’homenatge als advocats 
que enguany compleixen 50 anys d’exercici de la pro-
fessió s’iniciarà a les 17.30h mentre que el sopar està 
previst per a les 21h. Us esperem un any més per 
celebrar plegats la nit de l’advocacia de Barcelona. 

El lliurament de premis del Col·legi es farà enguany 
en un acte solemne a la seu col·legial, el dimarts 16 
de febrer, mentre que l’emblemàtic ‘Concurs d’Ora-
tòria Amadeu Maristany’, que avalua la destresa 
verbal dels joves advocats, es realitzarà l’11 de febrer 
a les 19h.

En l’àmbit solidari, l’ICAB realitza la IV edició del Mer-
cat Solidari que reunirà a entitats i ONG que vendran 
diferents productes, els beneficis dels quals es desti-
naran a projectes en favor de col·lectius desafavorits. 
Entre aquestes entitats, hi haurà La Fundació Ignasi 
de Gispert que treballa en benefici d’advocats que 
bé per malaltia o altres situacions necessiten d’ajut 
econòmic o altres suports. 

L’àmbit més lúdic tindrà lloc el 10 i l’11 de febrer. 
Són els dies elegits per posar en escena l’obra de 
teatre de la companyia estable del Col·legi, per rea-
litzar el concert de la coral, que enguany tindrà lloc 
a l’Església dels Àngels de Barcelona.  Mentre que 
el ‘Diverticab’ o activitat organitzada per entretenir 
als més petits de la casa es farà el dissabte 20 de 
febrer a les 18h.

L’esport també tindrà el seu protagonisme amb la 
celebració del futbol 7, que servirà per donar el tret 
de sortida als actes del Sant Raimon 2016, mentre 
que el quadrangular de futbol (entre jutges, advocats, 
inspectors d’hisenda i periodistes) es disputarà el 16 
de febrer.   

Un any més, activitats per a tots els gustos amb l’ob-
jectiu de reunir als advocats i advocades i fer-los partí-
cips de la vida col·legial, perquè el Col·legi treballa per 
a vosaltres!

Teniu tota la informació detallada al web de Sant 
Raimon: www.santraimon.cat

ORIOL RUSCA, NOU PRESIDENT 
DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA 
CATALANA

 
El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol 
Rusca, va ser nomenat per unanimitat el passat 21 de 
desembre nou president de l’Advocacia Catalana. Durant 
el ple del Consell també es va nomenar al degà del 
Col·legi d’Advocats de Lleida, Jordi Albareda, com a vice-
president del Consell. 

Les primeres paraules del nou president del Consell 
van ser per agrair la tasca realitzada per Abel Pié, que 
fins al moment havia ostentat la presidència de l’Advo-
cacia Catalana, així com per demanar al nou govern un 
gran Pacte d’Estat per la Justícia, amb la participació de 
tots els operadors jurídics i l’exempció de les taxes per 
a empreses que no superin els 10 milions d’euros de 
facturació.

VICTORIA ORTEGA, NOVA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
Amb 47 vots dels 83 emesos i el 56,62% de l’escrutini, 
Victoria Ortega es va convertir el passat 14 de gener 
en primera dona que presideix el Consejo General de 
l’Advocacia Española. Les altres candidatures que van 
concórrer en aquests comicis estaven encapçalades 
per Francisco Javier Lara, degà del Col·legi d’Advocats 
de Màlaga; Marcos Camacho, degà del Col·legi d’Advo-
cats de Jerez de la Frontera;  Pere Lluis Huguet, degà 
del Col·legi d’Advocats de Reus  i per Vanessa González, 
advocada.  

Roda de premsa al CICAC
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LUIS ANTONIO SALES,  
CREU DE SANT RAIMON DE PENYAFORT  
El Ministeri de Justícia ha atorgat la Creu Distingida de 
1a Classe de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort al lle-
trat de l’ICAB Luis Antonio Sales Camprodon, qui entre 
2007 i 2013 va ser diputat de Junta de Govern i poste-
riorment secretari del Col·legi. 

L’ICAB DENUNCIA LA 
VIGÈNCIA DE TAXES 
PER A PIMES  
I AUTÒNOMS  
Amb motiu del tercer aniversari de l’entrada en vigor 
de la Llei 10/2012 de taxes judicials (20 de novembre) 
l’ICAB va demanar un cop més al Govern que es derogui 
aquesta Llei per tal que autònoms i les petites i mitjanes 
empreses -que facturin fins a 10 milions d’euros- esti-
guin exemptes del seu pagament per exercir la potestat 
jurisdiccional. 

Aquesta Corporació també  va demanar la derogació de 
la Llei catalana de taxes judicials, ja que si bé el Decret 
llei de modificació de la llei de taxes judicials (del 3 de 
juny de 2014) exclou als ciutadans i autònoms —perso-
nes físiques—  del pagament de la taxa, les petites em-
preses que facturen més d’un milió d’euros segueixen 
obligades al seu pagament. 

Davant la situació actual, el Col·legi alerta que l’existèn-
cia de taxes judicials pot fer que el sector empresarial 
acabi repercutint el cost de la taxa en els consumidors.

D’altra banda, l’ICAB es congratula del treball realitzat 
per aconseguir que les persones físiques estiguin 
exemptes del pagament de les taxes judicials, fet que 
es va convertir en una realitat amb motiu de l’entrada en 
vigor, el febrer de 2015, del Reial decret llei per modificar 
les taxes judicials. 

AUGMENT EN ELS MÒDULS DE 
PAGAMENT DEL TORN D’OFICI

L’Acord del Departament de Justícia i el Consell de l’Ad-
vocacia catalana en matèria de compensació econòmica 
per a les actuacions professionals corresponents a l’any 
2016 comporten un increment de l’1,25%. Aquest és el 
segon any que es produeix un augment en les retribu-
cions, després que l’any 2010 van quedar congelades i 
de patir reduccions durant els anys 2012 i 2013. El degà 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va agrair el gest 
simbòlic d’apujar els mòduls de pagaments i el fet que 
això consolida un canvi de tendència però alhora va 
reclamar que encara falta molt per aconseguir el reco-
neixement que els advocats que presten el servei del 
Torn d’Ofici haurien de tenir.  

ASSISTÈNCIA 
LLETRADA PER 
PAL·LIAR ELS 
MALTRACTAMENTS 
L’ICAB aposta perquè les dones sol·licitin assistència 
lletrada des del primer moment quan interposin una 
denúncia per violència de gènere ja que hi ha un índex 
molt baix de persones que la sol·liciten.  El Col·legi va fer 
aquesta reclamació amb motiu del ‘Dia internacional de 
l’eliminació de la violència contra la Dona’, que es com-
memora cada 25 de gener. Un acte en el qual van  ser-hi 
presents la diputada de la Junta de Govern responsable 
del Torn d’Ofici, Mercè Claramunt, la diputada responsa-
ble de la Comissió de Dones Advocades, Esther Palmés,  
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altres membres de la Junta de Govern del Col·legi, la 
presidenta de la Comissió de Dones Advocades, Pilar 
Rebaque, i la presidenta de la Secció de Dret Penal, 
Laura Parés. 

JORNADA RJC SOBRE 
SOCIETATS DE CAPITAL

La Revista Jurídica de Ca-
talunya organitza els dies 4 
de febrer (de 16 a 20.30h) i 
5 de febrer (de 9 a 13.30h) 
una jornada que servirà per 
explicar les novetats sobre 
drets de socis, impugnació 
d’acords socials, retribu-
ció, deures i responsabilitat 
d’administradores de la mà 
d’advocats, magistrats i aca-
dèmics. Aquest acte servirà 
com a presentació del llibre 
“Reforma de les societats 
de capital i millora del govern 
corporatiu: balanç d’un any 

d’aplicació”, que es lliurarà als assistents. 

La jornada comptarà amb la conferència de cloenda del 
magistrat del TS Pedro Vela Torres. Les inscripcions es 
poden fer online al web de l’ICAB.

REFORMA DE LAS 
SOCIEDADES DE CAPITAL 
Y MEJORA DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO
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COLECCIÓN RJC 2015

REFORMA DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
Y MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO

COLECCIÓN RJC

JURISPRUDÈNCIA
ISBN 978-84-9099-477-1

9 7 8 8 4 9 0 9 9 4 7 7 1

C.M.: 24970

CÓDIGO DE USO EXCLUSIVO POR LA EDITORIAL 

ACCEDE A LA VERSIÓN EBOOK SIGUIENDO  
LAS INDICACIONES DEL INTERIOR DEL LIBRO.

ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I 
LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

REVISTA
JURIDICA 
CATALUNYADE THOMSON REUTERS
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Este libro analiza la trascendental reforma de la Ley de Sociedades de Capital introducida por la Ley 31/2014 
de mejora del gobierno corporativo. Se trata de la reforma societaria más relevante y ambiciosa de los últimos 
veinticinco años, pues modifica sustancialmente el régimen de los órganos de todas las sociedades de capital 
(anónimas y limitadas, cotizadas y no cotizadas), redimensionando los habituales conflictos entre mayoría y 
minoría.

La obra se estructura en cinco bloques: junta general y derechos de socios; impugnación de acuerdos sociales; 
deberes y responsabilidad de administradores; remuneración de administradores; y tendencias del gobierno 
corporativo en el ámbito internacional.

 El libro se completa con unos anexos que sistematizan la doctrina y la jurisprudencia más reciente y relevante 
sobre gobierno corporativo y órganos de las sociedades de capital. Sus treinta autores, especialistas en 
sociedades, son profesores, abogados y magistrados que aportan a la obra una combinación de rigor académico 
y experiencia práctica.

Directores
Daniel Vázquez Albert

José Manuel Calavia Molinero
 

Coordinadores
Judith Morales Barceló

Pedro Pablo Pérez Carbó

Acte reivindicatiu de l’ICAB amb motiu del dia internacional de 
l’eliminació de la violència contra la Dona’, que es commemora cada 
25 de gener.



EL COL·LEGI ES MOU

BARCELONA, FÒRUM 
DE L’ADVOCACIA 
INTERNACIONAL
 
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona segueix treba-
llant en la seva projecció internacional, amb el compro-
mís de posicionar l’advocacia dins d’un àmbit global. És 
en aquesta línia de treball l’ICAB acollirà del 13 al 16 
d’abril la 10a edició de la World City Bar Leaders Con·
ference.  Aquest acte acull una excel·lent representació 
de l’Advocacia Internacional amb l’objectiu de posar en 
comú temes d’actualitat que afecten als advocats i a or-
ganitzacions  professionals com l’ICAB, les conclusions 
de la qual publicarem un cop passat l’acte. 

La participació de les organitzacions professionals del 
món de l’advocacia inclou noms tan rellevants com 
la City of London Law Society, la New York City Bar 
Association, l’Ordre des Avocats de Paris, la Tokyo Bar 
Association, la Warsaw Bar, o la Law Society of Singapo-
re. Dins l’àmbit europeu destaca le Barreau de Bruxelles, 
enclavament estratègic i professionalment molt present 
en tots els projectes d’àmbit europeu, en especial en els 
que s’emmarquen dins el programa Horizon 2020, de la 
Unió Europea.

L’ICAB és membre d’aquesta Conferència des de l’any 
2008, i aquest 2016 tindrem l’honor d’acollir-la a la nostra 
ciutat com a Col·legi amfitrió. 

ACTUALITAT 
LEGISLATIVA GAJ   
 
La Butlleta d’Actualitat Jurídica és una nova iniciativa del 
Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona que veu la llum 
aquest 2016 amb l’objectiu d’informar sobre les nove-
tats legislatives amb rang de Llei tant nacionals com 
de Catalunya i comentar les normes i resolucions més 
rellevants dels Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal 
Suprem i Tribunal Constitucional. La butlleta està es-
tructurada per matèries: Civil, Mercantil, Penal, Laboral, 
Administratiu i Fiscal. 

Els diferents números de la butlleta es publicaran a 
www.icab.cat/gaj

La principal novetat de la Butlleta d’Actualitat Jurídica és 
que els agrupats del GAJ Barcelona tindran l’oportunitat 
de dotar·la de contingut, amb les seves pròpies aporta·
cions. És per això que us animem a participar enviant les 
vostres propostes al correu advocatsjoves@icab.cat.
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RECONSTRUCCIÓ 
DE LES FONTS DEL 
PALAUET CASADES, 
GRÀCIES A LA 
FUNDACIÓ AGBAR 
El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol 
Rusca, i el director d’Aigües de Barcelona, Ignacio Es-
cudero García, en representació de la Fundació AGBAR, 
van signar el passat 22 de desembre un conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats. 

Cal recordar que fa 5 anys una de les fonts va quedar 
destruïda com a conseqüència de l’acció d’uns vàndals 
per això i arran d’aquest acord amb la Fundació AGBAR, 
que hi col·labora econòmicament, serà possible la re-
construcció i instal·lació de les fonts dels jardinets del 
Palauet Casades tal com les va projectar l’arquitecte 
Agustí Borrell i Sensat quan es va produir l’ampliació 
del Col·legi (1950-53). 

DEFUNCIONS

Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i 
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han 
causat baixa per defunció: Juan Ferré Amela, Carlos 

Jaume Andreu Vives, Aurelio Lampurlanés Munich, José 
León Soriano, Ignacio Maella Cerrillo i Maria Teresa Tornil 
Ponce.

FE D’ERRATES

Al Món jurídic núm. 301, corresponent al mes d’octu-
bre de 2015, en l’article sobre la modificació de la Llei 
general tributària, en el paràgraf relatiu als nous termi-
nis, on s’indicava “vint mesos” havia de dir “vint-i-set 
mesos” (pàg. 9). 

CEMICAB, MÉS DE 900 
MEDIACIONS L’ANY 2015

El Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (CEMICAB) va tramitar 931 mediacions l’any 
2015. D’aquestes, 815 van ser públiques i 116 restants 
privades.  Cal tenir en compte l’increment de media-
cions del CEMICAB respecte els primers 4 anys d’exis-
tència del centre (període 2011 i 2014) on tot i haver-hi 
una mitjana de més 800 peticions de tramitació de 
mediacions en àmbits diversos, atès que les dues parts 
han de donar el seu consentiment per resoldre el con-
flicte per aquesta via, l’índex de mediacions finalment 
realitzades anualment en aquest període va ser de poc 
més de 200.  

De les 815 mediacions públiques sol·licitades, 681 me-
diacions van ser sobre aspectes familiars (guarda de fills, 
pensió d’aliments, ús del domicili familiar...) i 134 sobre 
diferents matèries de l’àmbit civil.  Això suposa que els 
conflictes en l’àmbit familiar va suposar el 84 % de les 
mediacions sol·licitades.

De les 116 mediacions privades, 51 van ser sobre as-
pectes familiars, 16 en matèria de consum i relacions 
comercials, 15 en matèria d’arrendaments, 33 en con-
flictes de caire civil i la resta repartides entre conflictes 
entre veïns, assumptes de trànsit i mercantils. 

Aquestes dades es van donar a conèixer durant la 
roda de premsa celebrada, el passat 15 de gener, 
en el marc dels actes organitzats pel CEMICAB per 
commemorar el ‘Dia europeu de la Mediació’, que se 
celebra cada 21 de gener. 



L
a legislació estableix que els advocats hem 
de tenir concertades un conjunt de cober-
tures de previsió personal, entre elles, una 
Prestació de Viduïtat en favor dels nostres 
cònjuges o parelles. L’objectiu d’aquesta 

prestació és compensar econòmicament a la parella 
supervivent per la disminució d’ingressos que causaria 
la nostra mort.

Segons el règim de Previsió Social de cada advocat, la 
Prestació de Viduïtat serà satisfeta per la Seguretat So-
cial, per la seva mútua privada alternativa o, si és el cas, 
per ambdues.

Cobertura pública de la Seguretat Social

Els advocats exercents per compte aliè, i els que estan 
per compte propi i hagin triat el règim d’Autònoms, 
tenen la Pensió de Viduïtat coberta per la Seguretat Soci-
al. En ambdós casos els requisits i quanties són variats i 
complexes, encara que es podrien resumir:

• Qui té dret a la percepció? Les persones que hagin 
tingut vincle matrimonial o acreditin ser parella de fet de 
l’advocat mort. D’haver més d’un beneficiari (separació o 
divorci), la pensió es reparteix en proporció als temps de 
convivència.

• Quines condicions s’exigeixen per a la Pensió de 
Viduïtat? Per advocats en actiu, hauran d’haver cotitzat 
un mínim de 500 dies ininterrompudament durant els 

5 anys previs a la mort. En qualsevol cas, donarà dret 
haver cotitzat almenys 15 anys durant la vida laboral.

• Com es calcula l’import de la pensió? Per defecte és 
el 52% de la base reguladora de l’advocat, tot i que pot 
arribar fins al 70% segons les circumstàncies del bene-
ficiari. La base reguladora es calcula sumant les bases 
de cotització de 24 mesos i dividint entre 28 la xifra 
resultant.

• Fins quan es paga la pensió? Fins la mort del benefi-
ciari o fins que contregui nou matrimoni o constitueixi 
parella de fet.

Cobertura privada de la mútua professional

Segons la Disposició Addicional 46 de la Llei 27/2011, 
la cobertura alternativa de la nostra mútua de Previsió 
Social ha d’incloure una Prestació de Viduïtat per al cas 
de defunció de l’advocat. A més, el seu import no pot 
ser inferior al 60% de la Pensió mínima de Viduïtat de la 
Seguretat Social.

Alter Mútua dels Advocats inclou una Pensió de Viduïtat 
mensual, sent les seves principals característiques:

a) L’advocat contracta l’import de la pensió que desitja i 
la cobertura és immediata. 

b) Pot designar com a beneficiària la persona que vulgui, 
sense limitació de vincle personal o gènere.

LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT 
DELS ADVOCATS 
A molts advocats ens preocupa el nivell d’ingressos que tindrien 
els nostres cònjuges o parelles si moríssim de manera prematura.

	

Cinta Caminals Hernández 
Presidenta de la Comissió d’Expansió i 
Desenvolupament d’Alter Mútua dels Advocats
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c) Si l’advocat no té cònjuge o parella, no ha d’incloure 
aquesta cobertura, ni per tant pagar per ella. 

d) La Pensió de Viduïtat d’Alter Mútua es pot contractar 
de forma independent, com a complement de qualsevol 
altre règim de previsió, sigui públic o privat.

Les Pensions de Viduïtat ¿son suficients?

Molts advocats ens consulten sobre quin és l’import de 
la Pensió de Viduïtat que haurien de contractar. Res-
pondre adequadament a aquesta pregunta exigeix un 
estudi personalitzat, que tingui en compte la situació 
econòmica i familiar de l’Advocat i el seu règim de Pre-
visión Social. Només com a referència, la Pensió mitja-
na de Viduïtat dels treballadors Autònoms és de 469 €/
mes, xifra que molts Advocats considerem insuficient.

Pels advocats adscrits a la Seguretat Social, convé veri-
ficar els requisits, limitacions i quantitats de la Pensió 

de Viduïtat. No poder acreditar la convivència, o no 
haver cotitzat els períodes mínims, pot deixar sense 
Pensió a la nostra parella. A més a més, els advocats 
que cotitzen per la base mínima d’autònoms poden 
trobar-se amb una pensió exigua.

Als advocats que hagin escollit una mútua privada, els 
aconsellem revisar l’import de la Prestació de Viduïtat i 
valorar si és suficient per cobrir les necessitats actuals 
i futures del seu cònjuge o parella. S’ha de mirar amb 
especial atenció les edats de la parella i els fills de l’ad-
vocat, ja que condicionen el nombre d’anys de percep-
ció de les rendes.

Si desprès de fer aquesta revisió, l’advocat conclou 
que la Pensió de Viduïtat és insuficient, la nostra 
recomanació és que sol·liciti l’assessorament d’un 
expert per tal que l’ajudi a escollir el producte i la 
quantitat adequades per a completar el seu règim de 
previsió actual.

Seguretat Social Alter Mútua dels Advocats

Naturalesa Pública Privada

Pensió específica de Viduïtat? SI SI

Forma de la prestació Renda mensual. 12 ó 14 pagues, segons 
la causa de la mort de l’advocat.

Renda mensual 12 pagues

Beneficiaris Cònjuge y parella de fet. També pare-
lla separada o divorciada. La pensió es 

reparteix entre els beneficiaris amb dret 
que la sol·licitin.

Persona designada a la pòlissa, sense 
límit de vincle o gènere

Requisits per a l’advocat Haver cotitzat 500 dies ininterrompuda-
ment durant els 5 anys previs a la mort o 

15 anys durant la vida laboral.

Disposar de pòlissa en vigor  
(cobertura immediata)

Quantia de la pensió Càlcul complex havent de considerar dife-
rents variables. En general, el 52% de la 
base reguladora dels últims 24 mesos

La escollida per l’advocat

Extinció de la pensió Per mort del beneficiari o en cas de con-
treure nou matrimoni o constituir parella 

de fet

 Per mort del beneficiari  
(pensió vitalícia)

Incompatibilitats Altres pensions de viduïtat de la Seguri-
dad Social (amb excepcions)

No hi ha, sempre complementa altres 
pensions

Fiscalitat Tributa per IRPF Tributa per IRPF1

1. En cas de cobertura en opció Alternativa al RETA. En cobertura lliure i complementària, tributaria per Successions y Donacions.



SERVEI DEL MES

Els serveis que s’ofereixen:

Borsa de Treball 
És un portal especialitzat amb servei personalitzat i confi-
dencial.

Si s’està en procés de canvi o recerca de feina, posem a 
l’abast el servei de la Borsa de Treball en línia; els despa-
txos professionals, les empreses i les entitats que ne-
cessiten contractar una persona col·legiada tenen com 
a referent l’ICAB, perquè saben que hi podran trobar els 
professionals més adequats amb el perfil que requereixen. 

Es dóna suport al despatx professional que vol incorporar 
personal i, si l’oferta ho requereix, es fa un seguiment 
personalitzat dels candidats i candidates inscrits.

L’any passat es van publicar 1.094 ofertes de feina.

Orientació Professional 
Aquest servei té com a objectiu principal ajudar a la inser-
ció laboral, donar suport en el procés de recerca o canvi de 
feina, així com portar un seguiment personalitzat de tot el 
procés (com fer o millorar un CV...). 

SERVEI D’OCUPACIÓ  
I ORIENTACIÓ  
PROFESSIONAL  
DE L’ICAB

El Servei d’Ocupació i Orientació Professional 
de l’ICAB posa a l’abast dels seus col·legiats 
i col·legiades, les eines i l’acompanyament 
que ajudin en el procés de canvi o recerca de 
feina, o bé en la creació i consolidació del seu 
despatx professional. També ofereix un servei 
personalitzat als despatxos (empreses) que estan 
en recerca de candidats i candidates

Preseleccions 
Preselecció de candidats i candidates que s’ajusten al 
perfil requerit a l’oferta de treball.

Selecció de candidats i candidates 
És un servei exclusiu per a despatxos professionals on es 
fa tot el procés de selecció de perfil. 

Emprenedoria 
S’han posat en marxa una sèrie d’iniciatives d’empre-
nedoria per tal de donar suport i acompanyament a les 
persones que vulguin iniciar l’activitat per compte propi. 
Abans d’iniciar un projecte, s’ha d’analitzar, fer el pla 
d’empresa i saber les qüestions que s’han de tenir en 
compte a l’hora de posar-lo en marxa. Per això, des del 
SOOP s’ofereix informació i orientació, assessorament, 
formació i acompanyament a les persones emprenedores 
en la creació i consolidació del seu propi negoci. Aquest 
assessorament es complementa amb  càpsules formati-
ves sobre: models de negoci, aspectes jurídics i fiscals, 
màrqueting, tècniques per arribar al client, traspàs de 
negoci, etc.

L’ICAB forma part de la xarxa Catalunya  
Emprèn com a entitat col·laboradora.  

Mentoring 
El mes d’octubre s’inicià la 2a edició del Mentoring que 
s’organitza junt amb el GAJ (Grup de l’Advocacia Jove), 
una iniciativa on advocats i advocades amb experiència 
provada (mentors) tutelen sessions mensuals a joves 
col·legiats que comencen en l’exercici de la professió, 
mirant de trobar solucions als dubtes, necessitats o in-
quietuds que puguin tenir en el dia a dia. 

Guies Bàsiques 
A la pàgina web (accés directe a link Borsa de Treball i Em-
prenedoria) s’hi poden trobar les guies de normativa bàsica 
per conèixer les obligacions en l’exercici de la professió. 

En el procés d’acompanyament que l’ICAB fa als nous 
col·legiats i col·legiades en l’inici de la professió i com a 
complement de la Sessió d’Orientació Professional, s’orga-
nitzen mensualment uns tallers pràctics sobre les matèries 
que s’han detectat amb més necessitat d’informació.

Més informació al web www.icab.cat o contactant  en els 
correus soop@icab.cat i empren@icab.cat o al tel. 93 601 
12 12 ext. 5326.



Tota la informació al web: www.icab.cat
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I. ANTECEDENTES Y RESUMEN  
DE LA SENTENCIA

El 25 de noviembre de 2015 la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo dictó  sentencia número 628/2015 por la que 
declaró usurario el interés pactado en un crédito al con-
sumo revolving con un interés del 24,6 % TAE.

La sentencia considera de aplicación la Ley Azcárate y 
declara usurario el interés aplicando los siguientes argu-
mentos:

• El interés apenas superaba el doble del interés medio 
ordinario de las operaciones de crédito al consumo en 
la época en la que se concertó el contrato. La cuestión 
no es si es excesivo sino si es notablemente superior 
al normal del dinero y manifiestamente desproporcio-
nado con las circunstancias del caso. La Sala conside-
ra que esa diferencia entre el TAE de la operación y el 
interés medio de los préstamos al consumo permite 
considerar el interés como “notablemente superior al 
normal del dinero”.

• El Tribunal Supremo aclara que no exige que se den 
todos los requisitos objetivos y subjetivos del art. 1 de la 
Ley para poder considerar usurario el crédito, sino que 
basta con que se den los requisitos previstos del primer 
inciso, es decir, interés notablemente superior al normal 
del dinero y manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso.

• Continúa el Tribunal afirmando que para que el prés-
tamo pueda ser considerado usurario es necesario que 
“además de ser notablemente superior al normal del 

dinero el interés sea manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso y  la entidad financiera 
que concedió el crédito revolving no ha justificado la 
concurrencia de circunstancias excepcionales que expli-
quen la estipulación de un interés notablemente supe-
rior al normal en las operaciones de crédito al consumo”.

• Afirma también la sentencia que el mayor riesgo para 
el prestamista por ser menores las garantías concerta-
das desde el punto de vista de la Ley Azcárate puede 
justificar un interés superior al normal o medio del 
mercado pero no puede justificar una elevación del 
tipo de interés tan desproporcionado en operaciones 
de crédito al consumo como la que ha sido objeto del 
recurso sobre la base del alto nivel de impagos de estas 
operaciones de crédito al consumo concedidas de modo 
ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de 
pago del prestatario. El motivo es que la concesión 
irresponsable de préstamos al consumo que facilita el 
sobreendeudamiento de los consumidores y que trae 
como consecuencia que quienes cumplan regularmente 
sus obligaciones tengan que cargar con las consecuen-
cias del alto nivel de impagos NO puede ser objeto de 
protección por el ordenamiento jurídico.

II.-  COMENTARIOS A LA SENTENCIA

Frente a estas afirmaciones del Tribunal Supremo, con-
viene tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• El tipo de interés aplicable a los préstamos y créditos 
es libre (art. 315 del Código de Comercio y artículo 4.1 

INTERÉS USURARIO: APLICACIÓN  
DE LA LEY AZCÁRATE DE 1908
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 
relativa al interés pactado en un crédito al consumo “revolving”

Marta Alemany Castell
Col·legiada núm. 20.239

Maria Pia Toro García
Col·legiada núm. 30.304
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de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protec-
ción de cliente de servicios bancarios).

En efecto, la legalidad vigente en materia de intereses 
remuneratorios está constituida por el principio de liber-
tad de pacto para la fijación de los intereses bancarios, 
regulado actualmente en la Orden EHE/2899/2011, de 28 
de octubre de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios, que en su artículo 4, apartado 1 de 
la citada Orden, establece que «Los tipos de interés apli-
cables a los servicios bancarios, en operaciones tanto de 
depósitos como de crédito o préstamo, serán los que se 
fijen libremente entre las entidades de crédito que los 
presten y los clientes, cualquiera que sea la modalidad y 
plazo de la operación» orden que deriva de la habilitación 
prevista en la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía 
Sostenible.

• La normativa sobre cláusulas abusivas no permite el 
control de abusivo del tipo de interés remuneratorio por-
que la cláusula regula un elemento esencial del contrato 
como es el “precio del servicio” siempre que cumpla el 
requisito de transparencia, es decir, que el consumidor 
haya prestado consentimiento con pleno conocimiento 
de la carga onerosa de la operación y haya podido com-
parar las distintas ofertas de las entidades de crédito.

No se puede declarar abusivo cuando el consumidor ha 
firmado conociendo el interés pactado, la carga econó-
mica que implica la operación y ha podido compararlo 
con operaciones de similares características ofrecidos 
por otras compañías

• Por regla general los créditos al consumo no estable-
cen un interés notablemente superior al normal, por 
cuanto que está en la media habitual realizada la compa-
ración con los intereses establecidos en otros présta-
mos similares, según la información que se publica en 
el Banco de España respecto del tipo de interés medio 
aplicado por las entidades del sector que ofrecen este 
tipo de préstamos o créditos rápidos o sin garantías. 

• No será necesario justificar la concurrencia de circuns-
tancias excepcionales si el interés de los créditos no es 
notablemente superior al normal en las operaciones de 
crédito al consumo.

• Cada sentencia analiza unos hechos concretos y 
responde a unas alegaciones y pruebas determinadas, 
lo que impide generalizar. La sentencia objeto de este 
comentario no dice que todo interés de un préstamo o 
crédito al 24 % sea usurario sino que, en el supuesto 

concreto de la senten-
cia y con las pruebas  
practicadas en ese 
juicio, se llegó a esa 
conclusión para ese 
caso específico y con 
base en la documenta-
ción obrante en autos. 
Se desconoce la do-
cumentación a la que 
se refiere la sentencia 
que alude a medias de 
tipos de interés en el 
año 2001 de un 14% 
pero en opinión de las 
autoras que suscriben 
este artículo el do-
cumento aludido por 

el Alto Tribunal debe referirse a otro tipo de créditos al 
consumo (quizás automoción o préstamos a vendedor), 
pero no a créditos revolving, que en esa época oscilaban 
en torno a una TAE del 22%.    

• Para que sea aplicable la Ley de Represión de la Usura, 
la TAE tendría que ser notablemente superior a la “nor-
mal” (podemos referirnos a notablemente superior a 
la media) y manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso. 

PARA QUE SEA 
APLICABLE LA 
LEY DE RE-
PRESIÓN DE LA 
USURA, LA TAE 
TENDRÍA QUE 
SER NOTABLE-
MENTE SUPERIOR 
A LA “NORMAL”
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La comparación para comprobar lo anterior se puede 
hacer en la página web del Banco de España (www.app.
bde.es), en el apartado de “Comisiones, tipos de interés 
de los servicios financieras de pago y tasas de inter-
cambio y descuento”, subapartado “Comparación entre 
entidades, criterios de selección”.  

http://app.bde.es/csfwciu/GestorDePeticiones?IdOpe-
racion=becsfwciu_LanzadorCompararEntidadesSFF&-
token=56b7f249-a3d2-47a3-af93-b84d8511c5e1.

De esta información se extrae, por ejemplo, que en el 
cuarto trimestre de 2014 las entidades venían aplicando 
a este tipo de créditos TAE de entre un 18 y un 26,40%, 
siendo este el interés normal en el crédito al consumo 
y que la sentencia del Tribunal Supremo hubiera tenido 
como referencia si se enjuiciara un caso concreto de un 
crédito de ese año. 

• En casos enjuiciados anteriormente, el Tribunal Supre-
mo había considerado adecuados esos mismos tipos de 
interés.

Lo resume la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
junio de 2012 del siguiente modo:

“De esta forma, se 
razona que el interés 
estipulado del 20,50% 
anual no excedía, en 
esas fechas, del que 
venían exigiendo otras 
entidades crediticias, 
y que tampoco podía 
considerarse des-
proporcionado pues 
pese a la garantía de 
la hipoteca se daba 
la existencia de otras 
cargas y graváme-
nes anteriores que 
aumentaban el riesgo 
crediticio de la opera-
ción. En apoyo de esta 
argumentación se 
citan diversas senten-
cias de esta Sala que, 

con un criterio de interpretación restrictivo, no han con-
siderado usurarios intereses que se han fijado en una 
horquilla que va desde 21,55% hasta el 24% convenido. 
En el plano del presupuesto subjetivo, pertinente a la va-
lidez del consentimiento del prestatario, la sentencia de 
Apelación constata, de acuerdo con las circunstancias 

del caso, que no se ha producido vicio alguno que afecte 
a la confirmación libre de la voluntad de los prestatarios 
a la hora de acordar las condiciones económicas del me-
ritado préstamo.”

Es decir, en casos anteriores el TS ha considerado ple-
namente aplicables y no usurarios intereses del mismo 
importe que los de la sentencia de 25 de noviembre 
de 2015. Todo depende de las circunstancias del caso 
concreto.

• Los créditos al consumo nada tienen que ver con 
los créditos hipotecarios, el tipo de interés dista de 
forma radical, no solamente por la ausencia de ga-
rantías, sino porque estamos hablando de créditos 
de reducido importe a amortizarse en plazos relativa-
mente cortos y mensualidades reducidas, por lo que 
la amortización del capital es mínima, siendo el tipo 
de interés elevado. 

• Llama la atención que el supuesto de la sentencia 
del Tribunal Supremo analizada el cliente consumidor 
dispuso de una línea de crédito durante 10 años dis-
poniendo de 30.000 euros, resultando cuanto menos 
dudosa la existencia de una situación angustiosa.

III.- CONCLUSIONES

Resulta cuanto menos curioso o sorpresivo que en un 
momento como el actual, con continuos cambios legis-
lativos en cualquier materia, sea de actualidad una Ley 
del año 1.908, cuyas circunstancias del mercado distan 
sobremanera de la situación actual. 

En todo caso, conviene recordar el principio de la libre 
convicción del Tribunal a la hora de juzgar cada caso.

En la situación actual, debemos fijar nuestra atención en 
el derecho comunitario: estamos en un mercado único y 
el crédito se debe conceder en las mismas condiciones 
que en los países de nuestro entorno europeo, lo cual ha 
sido afirmado de forma contundente en la sentencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 5 de noviembre de 2015. 

En todo caso, conviene no olvidar que cualquier recti-
ficación de un tipo de interés de un crédito, aceptado 
libremente por un consumidor, va en detrimento de los 
“buenos pagadores”, que pagan su crédito al tipo de 
interés aceptado, y puede provocar consecuencias no-
civas en el mercado. No pueden olvidarse los principios 
de buena fe objetiva y lealtad contractual. 

CONVIENE  
RECORDAR EL 
PRINCIPIO DE LA 
LIBRE CONVIC-
CIÓN DEL TRIBU-
NAL A LA HORA 
DE JUZGAR  
CADA CASO





D
es de l’inici de la crisi econòmica 
que va assolar l’economia mundial i 
més en concret Espanya, la xifra de 
concursos de creditors s’ha multiplicat 
considerablement, arribant al seu punt 

àlgid l’any 2013, en què es van tramitar 10.949 concursos 
al nostre país.

Després de la modificació introduïda pel legislador en 
la nostra Llei 22/2003, de 9 de Juliol, Llei Concursal (en 
endavant, “LC”) a través del reial decret llei 11/2014, de 
5 de setembre, de mesures urgents en matèria concur-
sal, s’ha unificat notablement el marc jurídic que regula 
aquesta realitat social, permetent la possibilitat de rea-
litzar la venda de la unitat productiva d’empreses en seu 
de concurs de creditors, ja sigui en fase de liquidació, en 
fase comuna -per la via del article 43 LC o en conveni de 
creditors. I aquí va néixer una nova modalitat en el món 
del m & a (mergers and acquisitions), és a dir, fusions i 
adquisicions derivat del que anomenem “distress”.

Podríem definir una unitat productiva com un concepte 
jurídic indeterminat -i indefinit- a la LC, ja que aquesta 
utilitza indistintament les expressions establiment, ex-
plotació, unitat productiva de béns o serveis, amb la qual 
cosa cal acudir al concepte que la jurisprudència ha anat 
precisant- que respon a aquell conjunt de béns, mitjans 
i capital humà organitzats per l’activitat empresarial per 
operar en el mercat de forma autònoma i amb certa 
viabilitat o bé com “un patrimoni format per un conjunt 
d’actius i passius que tenen una funcionalitat i viabilitat 
autònoma “en paraules del magistrat Ignacio Sancho 
Gargallo (STS 433/2013 de 3 de gener).

Són múltiples els avantatges que es poden obtenir de la 
venda de la unitat productiva de societats en concurs: es 
dóna viabilitat a la companyia, s’augmenten les possibi-
litats que els creditors acabin cobrant el seu deute, es 
mantenen els llocs de treball -o almenys parcialment-, 
evitant la destrucció de teixit empresarial i es produeix 
un important estalvi fiscal, sense assumpció de risc per 
a qui adquireixi la unitat productiva.

La venda de la unitat productiva d’una empresa és una 
de les vies per realitzar un M & A, via que s’ha vist uti-
litzada en aquests temps de crisi en què els moviments 
de compravenda d’empreses han estat més aviat para-
litzats, per no dir estancats en el sector de les fusions 
i adquisicions. Aquests processos han obert un mercat 
enorme que segueix evolucionant a l’actualitat.

L’autèntica novetat de l’última reforma en matèria concur-
sal resideix en la introducció per part del legislador, de l’ar-
ticle 146 bis LC, relativa a la subrogació de l’adquirent en 
les relacions jurídiques de la mercantil deutora, després 
de l’adquisició, que ve a unificar els criteris que alguns 
dels jutjats mercantils ja aplicaven, encapçalats pels jut-
ges mercantils de Barcelona -per comptar amb l’especial 
suport de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya- com es pot veure en els seus acords del 
passat 3 de juliol de 2014, per citar el més recent.

El principal escull que una empresa adquirent podia 
trobar-se en aquesta tipologia d’operacions és en la 
continuïtat de l’activitat empresarial i el risc que això 
comportava, ja que, després de la venda en bloc, no 
han estat poques les ocasions en què les contraparts 

VENDA DE LA UNITAT PRODUCTIVA  
D’UNA EMPRESA A CONCURS
Amb aquest article, s’exposen els avantatges que ha proporcionat la incorporació 
de l’article 146 bis, en la modificació de la Llei concursal, relatiu a les especialitats 
de la transmissió d’unitats productives, i s’il·lustra amb un exemple.

Xavier Miravalls Massot
Col·legiat núm. 8.910
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contractuals es s’han oposat a acceptar la novació sub-
jectiva produïda.

Doncs bé, gràcies a aquest article, sota la rúbrica “Es-
pecialitats de la transmissió d’unitats productives” el 
legislador ha optat tancar la qüestió, establint que, en els 
casos de transmissió d’unitats productives, “se cediran a 
l’adquirent els drets i obligacions derivats de contractes 
afectes a la continuïtat de l’activitat professional o em-
presarial la resolució no hagués estat sol·licitada. L’adqui-

rent se subroga en la 
posició contractual de 
la concursada sense 
necessitat de consenti-
ment de l’altra part”.

No menys important 
resulta la reforma intro-
duïda per l’apartat 4 del 
mateix article, que so-
luciona la controvèrsia 
relativa a si l’adquirent 
d’una unitat productiva 
respon del pagament 
dels crèdits no satisfets 
per la mercantil deutora 
abans de la declaració 
de concurs. Doncs bé, 

en nom de donar seguretat jurídica al comprador i assegu-
rar la viabilitat empresarial de la concursada, llevat que l’ad-
quirent els assumeixi expressament, la resposta ha de ser 
negativa. Seria diferent la resposta si l’adquirent tingués 
algun tipus de relació especial amb el concursat.

A tall d’exemple, analitzarem el reeixit cas de la venda 
de la unitat productiva de Cacaolat, SA, adjudicada pel 
Jutjat del Mercantil 6 de Barcelona a un consorci format 
per Damm, Cobega i Victory Corporate. Aquesta opera-
ció va ser duta a terme en la fase comuna del concurs 
de creditors i va permetre donar continuïtat a l’activitat 
empresarial d’una companyia que uns mesos abans es-
tava abocada al desastre financer, donant una nova opor-
tunitat tant als seus treballadors, proveïdors i clients.

D’acord amb el que preveu l’article 43.2 de la LC, pre-
cepte que possibilita l’opció de realitzar la venda de la 
unitat productiva d’una empresa en concurs, l’adminis-
tració concursal va sol·licitar autorització judicial al Jutjat 
del Mercantil per vendre la unitat productiva formada per 
tots els elements indispensables per a continuar amb 
l’activitat empresarial de Cacaolat, autorització que va 
ser concedida pel jutge del concurs, donada la situació 
de falta de tresoreria que presentava la concursada.

L’administració concursal va restringir l’accés dels inte-
ressats al procés de compra, ja que només van poder 
presentar les seves ofertes aquelles entitats que van 
finançar a la concursada durant el procés d’adquisició, 
mitjançant la concessió d’avals bancaris, si bé aquesta 
quantia es deduiria del preu.

Com en tot procés d’m&a, es va realitzar una Due dili-
gence per posar la informació de la companyia a disposi-
ció de les entitats interessades en la compra de la unitat 
productiva de Cacaolat, SA, això sí, amb més celeritat, 
ja que les processos de “ distress “m & a requereixen 
una execució ràpida condicionada pels temps propis del 
procés concursal.

Els interessats van presentar les seves ofertes inicials, 
en sobre tancat davant el Jutjat del Mercantil, de forma 
pública es van obrir les propostes inicials i es van escollir 
les tres millors perquè acte seguit els oferents pogues-
sin fer les seves ofertes definitives en sobre tancat 
davant el Jutjat del Mercantil 6 de Barcelona.

Finalment, el jutge del mercantil va dictar acte d’adjudi-
cació de la unitat productiva de Cacaolat, SA, al consorci 
format per Damm, Cobega i Victory Corporate, que com-
plien amb tots els requisits de valoració que havien estat 
fixats i més van realitzar l’oferta per més valor. Aquest 
acte d’adjudicació, com ja hem vist amb anterioritat no 
va suposar una successió d’empresa, més enllà dels 
passius laborals assumits en l’oferta d’adquisició.

Amb aquests procediments es va obrir, per als espe-
cialistes de l’m&a, una porta d’accés a nou negoci 
en plena crisi, que potser ara amb la revitalització de 
l’economia està ja conduint a noves operacions direc-
tes de m&a en la forma tradicional, però no per això 
menys apassionant.

L’ADQUIRENT SE 
SUBROGA EN LA 
POSICIÓ CON-
TRACTUAL DE LA 
CONCURSADA 
SENSE NECESSI-
TAT DE CONSEN-
TIMENT DE L’AL-
TRA PART”



E
l 25 de juliol es va publicar la Llei 24/2015, de 
24 de juliol, de Patents, que ve a derogar la 
promulgada l’any 1986.

Després de gairebé 30 anys era necessària 
una posada al dia de la Llei tant sigui per 

fer un text refós de les successives modificacions que 
al llarg d’aquest període s’han dut a terme de la Llei de 
1986, com sobretot per introduir-hi canvis de fa temps 
reclamats pel sector a fi de millorar aspectes substan-
tius i de tipus processal.

Són alguns d’aquests canvis els que expliquen que la 
seva entrada en vigor s’hagi establert per a l’1 d’abril 
del 2017. Aquesta perllongada “vacatio legis” s’en-
tén tant per la necessitat de dictar un Reglament 
d’execució que concreti tot un seguit d’aspectes de 
la regulació dels  procediments administratius per a 
la tramitació de la sol·licitud dels diferents títols que 
atorga la llei, com per a la possible conveniència de 
modificar altres disposicions legals (la LEC, segura-
ment), així com lògicament per a què els operadors 
del sistema gaudeixin de temps suficient per a estu-
diar l’abast i implicacions de la nova Llei.

No pretenem fer una anàlisi exhaustiva de l’esmen-
tada Llei i sí tan sols destacar els canvis més signifi-
catius, que des d’un punt de vista substantiu afecten 
sobretot a les Patents i als Models d’utilitat (MU).  

Respecte de les Patents, els canvis a destacar són:

- L’establiment, per fi, d’un únic procediment de con-
cessió que inclou l’examen dels requisits de patenta-
bilitat (novetat, activitat inventiva i aplicació industrial), 
atorgant al sol·licitant diferents oportunitats de fer 
al·legacions i modificar la patent en funció de les objec-
cions que al respecte pugui fer l’Oficina espanyola de 
Patents i Marques.

- S’inclou un procediment d’oposició post-concessió; i es 
preveu la possibilitat de recórrer en via administrativa i 
contenciosa-administrativa les resolucions que es dictin 
denegant la patent total o parcialment, o les que es dic-
tin resolent el procediment d’oposició.

- En qualsevol moment de la vida legal d’una pa-
tent el seu titular pot limitar/modificar les seves 
reivindicacions. En particular, ho podrà fer durant la 
tramitació, durant el procediment d’oposició, durant 
la tramitació de qualsevol recurs administratiu o con-
tenciós-administratiu i també durant el procediment 
civil (principal o reconvencional) en què es jutgi la 
seva validesa o nul·litat.

- Les reivindicacions modificades determinaran retroac-
tivament l’abast de protecció de la patent (amb la limita-
ció que al respecte ja es preveia en l’anterior Llei pel cas 
de nul·litat). 

LA NOVA LLEI  
DE PATENTS
Trobareu tot seguit els principals canvis, substantius i processals,  
de les patents i els models d’utilitat, que entren en vigor a l’abril de 2017, 
pendent l’elaboració d’un Reglament d’execució.

Antoni Romaní Lluch
Col·legiat núm. 13.272
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- Pel que fa a la sempre complexa qüestió de l’esmentat 
abast de protecció, es dóna rang legal a l’anomenada 
teoria dels equivalents.

Quant als models d’utilitat, les principals modificacions són:

- L’estat de la tècnica en base al qual cal jutjar la novetat 
i l’activitat inventiva és el mateix que l’exigit per a les 
patents, és a dir, ja no es limita a Espanya sinó que és 
d’abast mundial i desapareix també la distinció entre allò 
accessible al públic i allò que es divulga (es manté però, 
que pel que fa a l’activitat inventiva, el criteri a seguir es 
que sigui molt evident per a l’expert en la matèria).

- S’amplia el que pot ser objecte d’un MU, afegint-hi per 
exemple les substàncies o composicions químiques.

- Per a l’exercici d’accions judicials derivades d’un MU 
caldrà prèviament haver obtingut/demanat un informe 
sobre l’estat de la tècnica. Si la demanda es presenta 
sense l’esmentat informe, el demandat pot demanar la 
suspensió del termini per a contestar-la fins que el ma-
teix no s’aporti al procés judicial.

- Les reivindicacions dels MU també es poden modifi-
car i limitar en qualsevol moment de la seva vida legal, 
tant en cas d’oposicions i recursos com posteriorment, 
fins i tot si es plantegen accions de nul·litat o aquesta 

es demana via excepció o reconvenció en una acció 
d’infracció.

Altres canvis importants afecten a les normes proces-
sals dels procediments civils en matèria de patents i 
models d’utilitat:

- Ampliació a dos mesos del termini per a contestar la 
demanda i formular reconvenció, que també regirà per 
a contestar la reconvenció o per a contestar la limitació 
de la patent que pugui fer el seu titular a la vista de la 
impugnació de la mateixa patent.

- En els processos en què es discuteixi sobre la validesa 
d’una patent, el Jutge/ Tribunal podrà acordar l’emissió 
d’un informe pericial per part de l’OEPM quan els infor-
mes pericials de les parts siguin contradictoris, podent 
també acordar que l’emeti el centre o institució que 
consideri més convenient segons les circumstàncies 
concurrents.

- Si el demandat no té domicili a Espanya, seran Tribunals 
territorialment competents els del lloc de residència del 
representant autoritzat al nostre país per actuar en nom 
del titular.

- Es pot demanar la cessació de determinats actes 
infractors i l’adopció de mesures perquè la infracció no 
continuï, incloses mesures cautelars, contra aquells 
intermediaris als serveis dels quals recorri un tercer per 
a infringir una patent, i això encara que els actes dels 
esmentats intermediaris no constitueixin en si mateixos 
una infracció.

- Es deixa la quantificació de la indemnització per danys 
i perjudicis a la fase d’execució de sentència, si bé les 
bases s’hauran de fixar a la sentència.

- Possibilitat de què qui prevegi veure’s afectat per unes 
mesures cautelars adoptades “inaudita parte”, pugui 
comparèixer davant del Tribunal que cregui competent i 
justificar la seva posició mitjançant un escrit preventiu, 
que facultarà al Jutge a permetre que sigui prèviament 
escoltat si finalment es demanen les mesures i que 
pugui proposar prova.

Queda pendent l’anàlisi d’altres novetats, com les rela-
tives a la reivindicació de prioritats múltiples, al restabli-
ment de drets, a les invencions laborals/universitàries o 
la regulació de les llicències, així com en les no menys 
transcendents disposicions transitòries aplicables a les 
patents i models d’utilitat sol·licitats sota la llei actual. 
Per quan la Llei entri en vigor. 



ENTREVISTA A PABLO LLARENA,
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 

Pablo Llarena, president de l’Audiència de Barcelona, 

serà designat magistrat de la Sala Penal del Tribunal 

Suprem d’acord amb la votació realitzada el passat 

28 de gener durant el Ple del Consell General del 

Poder Judicial (CGPJ). Aquesta decisió s’ha produït 

quan l’edició del Món jurídic de desembre-gener, en 

què s’entrevista al Sr. Llarena, estava a impremta.



La ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor 
el pasado diciembre establece límites máximos de 6 o 
18 meses para la instrucción de sumarios. Asociacio-
nes de jueces y fiscales hicieron público su desacuer-
do con esta reforma. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La decisión, en términos de garantías de los ciudadanos, 
es perfecta. Los que estudiamos lo que es el proceso de-
bido en materia Penal, llevamos años diciéndolo, aquí y en 
todos los países con un adecuado sistema de garantías. 
No se puede someter a una persona a investigación, o so-
meterla a proceso, por tiempo indefinido. No se pueden 
hacer investigaciones generales y mucho menos durante 
ocho o diez años. Excede lo que tiene que soportar una 
persona en un Estado de Derecho. 

¿La limitación de la duración del proceso era convenien-
te? Sí, era conveniente. 

¿Los términos en los que se ha fijado esa limitación en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal son adecuados? Sí, 
son adecuados. 

En los procedimientos ordinarios, estamos hablando de 
seis meses, con la posibilidad de prorrogarlos a un año y 
medio. La mayor parte de las investigaciones se pueden 
acabar, y se deben acabar, en ese tiempo. Y cuando digo 
que se pueden acabar, es contando con los medios que 
se tienen ahora. Estamos hablando de menudeo en el 
tráfico de droga; delitos de lesiones; robos; hurtos o pe-
queñas estafas. Son procedimientos que se pueden ins-
truir en seis meses, y en su defecto, en un año y medio.

Se dice que lo impedirá el sistema de recursos o la práctica 
de pruebas periciales. No es verdad, en nuestro país jamás 
la interposición de un recurso ha tenido efectos suspensi-
vos, pudiendo continuar la investigación aunque se interpon-

gan. En cuanto a las pruebas periciales, no hay ninguna que 
no nos llegue en seis meses. Estoy hablando de análisis de 
droga o de tasaciones de efectos sustraídos.  En lo referido 
a los peritajes de lesiones, es verdad que pueden demorar-
se mas allá de los seis meses porque la persona no haya sa-
nado, pero la ley no exige la sanidad para el enjuiciamiento, 
sino para la definición de una indemnización que legalmente 
puede concretarse con posterioridad al juicio. 

Quizá los únicos informes periciales que pueden producir 
problemas son los informes de ADN e informes balísticos; 
pero todos ellos se remiten en el término de 18 meses 
que propone la ley  como tiempo de ampliación.

En cuanto a las grandes investigaciones o los delitos com-
plejos, se reconoce la posibilidad de prorrogar la investi-
gación hasta los tres años y después una ampliación más 
que ha de fijar el Juez. De otro lado, lo que dice la Ley es 
que, terminado ese tiempo de prórroga, no podrán acor-
darse nuevas diligencias pero sí esperar a que retornen 
aquellas que habían sido peticionadas. Por último, hay que 
tener en cuenta que la nueva regulación facilita que cada 
delito que se impute a una persona, pueda ir en un proce-
so individual y sujeto a su propio plazo de duración, lo que 
impedirá los entramados de investigación interminables 
que ahora colapsan la justicia.

Empezar concediendo plazos más dilatados y que una 
persona pueda estar sometida a una investigación judicial, 
incluso secreta, durante periodos más largos de tiempo, 
no me parece razonable en términos de respeto de los 
derechos individuales. Es todo caso, la experiencia nos 
dirá si resultará razonable recalibrar en un futuro la dura-
ción de los plazos levemente, pero son rigurosos. Eso sí, 
si la investigación se encomienda al Juez, el juez -por sí  
mismo- debería poder prorrogar el tiempo de duración de 

Nació en Burgos y estudió derecho en el Colegio Universitario de Burgos 
(Dependiente de la Universidad de Valladolid). Ingresó en la carrera 
judicial en 1989 como número 1 de su promoción. Su primer destino  
fue el Juzgado de primera Instancia de Torrelavega (Cantabria) y la  

última es la de presidente de la Audiencia de Barcelona. Precisamente  
este pasado mes de diciembre cumplió cinco años en el cargo.

“Se debe avanzar hacia  
el expediente digital”

Texto: Roser Ripoll  Fotografia: Albert Muñoz
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las causas complejas, sin estar condicionado a que lo pida 
el ministerio fiscal.

¿Cómo valora la introducción de la figura del  
Promotor de Acción Disciplinaria  para “sancionar  
a los jueces que no hagan bien su trabajo”?
La carrera judicial tiene tanto interés en que no se nos san-
cione indebidamente, como en que los excepcionales com-
portamientos inadecuados sean corregidos. El problema 
está en que el procedimiento disciplinario se sujeta a las 
reglas técnicas de un procedimiento contradictorio y que 
el Tribunal Supremo ha anulado en numerosas ocasiones 
el procedimiento sancionador, por los defectos de tramita-
ción en los que incurrían en ocasiones unos instructores no 

especializados. Profesionalizar la función de quienes llevan 
este tipo de procedimientos es lo más adecuado y –ni por 
falta de neutralidad, ni por falta de conocimiento- puede ob-
jetarse la figura cuando se encomienda a un Promotor que 
debe ser Magistrado del Tribunal Supremo o Magistrado 
con más de 25 años de experiencia profesional. 

¿Cree que funcionará la medida  
del “papel cero” en los juzgados?
Se ha iniciado con la presentación de escritos de los pro-
fesionales pero hay que avanzar hacia el expediente digital 
y a que toda la secuencia del procedimiento quede dentro 
de las estructuras digitales de los ordenadores.

Creo que se debe continuar de la misma forma que ya 
está haciendo la Generalitat de Catalunya, donde ya tene-
mos un plan piloto para un procedimiento civil completa-
mente digital y empezamos ya en la jurisdicción social. La 
penal no debería demorarse. 

También se habla de justicia colapsada. ¿Qué medi-
das y mecanismos se pueden poner en marcha para 
reducir los procesos judiciales? ¿Defendían las tasas 
como medida para reducir los procesos?
Creo sinceramente que se abusa del ejercicio de la jus-
ticia. Cada vez que un señor recurre una multa de 150 
euros está generando un pleito y hay empresas que obti-
enen su beneficio ofreciendo al abonado recurrirlas todas, 
con independencia de que estén justificadas o no. Lo 

hacen porque el gasto que generan se lo endosan a todos 
los ciudadanos. También ocurre cuando uno se opone a 
una demanda sabiendo que le reclaman con razón. Uno, y 
otro, y otro, sumados, crean un tapón que, al final, ralen-
tiza el funcionamiento de la maquinaria de la Justicia para 
los que verdaderamente lo necesitan. 

Siempre he defendido la reimplantación de las tasas judici-
ales, aunque lo he hecho buscando una regulación distinta. 
Defiendo que las tasas se liquiden al final del proceso y 
que las pague quien pierda el procedimiento, con dos ex-
cepciones: cuando el que pierda el procedimiento goce del 
beneficio de justicia gratuita o cuando –pese a haber per-
dido el procedimiento- el juez en sentencia declare que su 

pretensión era jurídicamente sustentable y no ha habido un 
uso abusivo del sistema judicial. Mientras no sea así, esos 
pleitos los seguirá pagando usted, con más impuestos, con 
disminución de otros servicios públicos y con una Justicia 
lenta para cuando verdaderamente la necesite.
  
También faltarían recursos humanos.  
¿Cuántos jueces cree que serían necesarios?
Plantearnos un número es empezar  la casa por el tejado. 
Nuestro sistema de justicia es bueno y todos los que 
intervenimos en él, en ocasiones, pecamos de desacredi-
tarlo injustificadamente.

No obstante es innegable que durante las diez legislaturas 
democráticas se ha producido una modernización de las 
distintas administraciones a todos los niveles y que la única 
administración que no se ha modernizado de la misma ma-
nera es la Administración de Justicia. Lo prioritario es dotar-
la del anteriormente referido expediente digital. Debemos 
también abordar una especialización funcional de cada Juez 
en determinadas materias, como lo hace ya el mundo de la 
abogacía. De esta forma, los profesionales de la judicatura 
podrían abordar su función con más desahogo y calidad 
técnica, sin estar obligados a estudiar para cada sentencia 
cuestiones tremendamente complejas y heterogéneas. 
Hoy un juez puede estar estudiando un swap, para pasar 
mañana a un delito contra la hacienda pública y pasado 
después a una sustracción internacional de menores en el 
seno de un matrimonio mixto. 

“El juez debería poder prorrogar el tiempo  
de duración de las causas complejas,  

sin estar condicionado al ministerio fiscal”
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Sólo cuando esa reforma se haya producido, podremos 
saber el número de profesionales en que hay que incre-
mentar nuestra Administración de Justicia.

¿Está a favor del acceso a través del cuarto turno?
Por descontado. Sería absurdo pensar que una persona 
sólo llega al conocimiento jurídico por un estudio concen-
trado como es el que se hace en una oposición. Es evi-
dente que también se llega por una actividad profesional, 
prolongada y profunda. 

No obstante, desde la Asociación profesional de la 
Magistratura nos opusimos en su día a la selección de 
profesionales para la categoría de Juez y por el llama-
do tercer turno. El sistema posibilitaba el ingreso en la 
Carrera Judicial de profesionales con sólo seis años de 
ejercicio y entendemos que, en ese tiempo y siendo los 
primeros años de actuación profesional, no se adquiere 
una experiencia práctica suficiente que contrarreste la 
no evaluación de los conocimientos técnicos que sí hace 
la oposición.

¿Los jueces se sienten condicionados  
por las manifestaciones que se realizan  
en las puertas de los tribunales?
Los jueces estamos muy acostumbrados a que aque-
llas personas que están afectadas por un proceso y 
sus allegados, proclamen su credibilidad en los alre-
dedores de los edificios judiciales. También estamos 
acostumbrados a que se produzcan concentraciones 
más o menos espontáneas en nuestras sedes, para 
expresar el convencimiento de un colectivo ciudada-
no. No es algo cómodo, ni que nos guste, pero sabe-
mos abordar la función jurisdiccional sin que resulte 
condicionada por ello.

¿Porqué emitieron un comunicado de prensa cuando 
vino a declarar Artur Mas y otros miembros del gobi-
erno de la anterior legislatura? 
La Sala de Gobierno emitió su comunicado por la singu-
laridad de la movilización.  Que la concentración fuera 
favorecida, promovida y encabezada por integrantes 
del poder público resulta insólito. El poder público de 
cualquier Estado democrático sabe –y debe ejemplifi-
car con su actuación- que los jueces actúan conforme a 
las normas que la propia sociedad nos ha dado y debe 
dejar que los jueces cumplan su función y no tratar de 
condionarla afirmando que sólo hay una forma de ver y 
resolver un procedimiento. No se ha visto en democraci-
as de nuestro entorno movilizaciones de esta naturaleza 
y tenga presente que en países como EEUU, Portugal, 
Francia o Italia, se han vivido procesos que han afectado 
a presidentes o expresidentes de sus gobiernos. 

Este pasado mes de diciembre se cumplió el quinto 
aniversario de su nombramiento como presidente 
de la Audiencia de Barcelona. ¿Qué balance hace de 
estos años? 
Estoy satisfecho, considerando que no tengo más función 
que gestionar los recursos que se nos dan y reclamar –en 
época de crisis- lo que ya resulta indispensable. 

Creo que la Audiencia Provincial de Barcelona es sin duda, 
una Audiencia ejemplar. La ejemplaridad la extrae de sus 
magistrados que están extraordinariamente formados y 
tienen una sutil percepción de lo justo, además de un com-
promiso con los ciudadanos que va por encima de nuestros 
propios intereses personales y que se constata cuando se 
sabe que están resolviendo el 150% de los asuntos que el 
propio Concejo establece como exigencia para cada uno de 
los magistrados. 

En todo caso, en estos cinco años ha habido actuacio-
nes muy importantes. Se ha buscado una unificación de 
criterios entre los magistrados, que no siempre se alcanza, 
pero que ha mejorado. 

Se logró realizar un protocolo para la destrucción de los 
alijos de drogas depositados en las comandancias de Mos-
sos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. El proto-
colo no sólo permitió la destrucción de varias toneladas de 
droga que entrañaban un riesgo colectivo y ha evitado que 
vuelvan a acumularse, sino que sirvió de orientación al que 
después aprobó el CGPJ y fue determinante para la refor-
ma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia.

Hemos hecho lo mismo con decenas de miles de armas 
que se encontraban almacenadas –a disposición judicial y 
desde hace años- en las intervenciones de armas de los 
cuerpos de seguridad. 

Por otro lado hemos conseguido reforzar la Audiencia 
Provincial de forma importante, lo que era necesario para 
Barcelona y su potencia económica. Se ha creado una 
plaza más de Magistrado en cada una de las secciones pe-
nales (un 25% de incremento) y se ha creado también una 
plaza más en varias de las secciones civiles de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (15% de incremento), aún cuando 
resulta necesario seguir aumentando. 

Por último, yo destacaría la plena especialización de todos 
los integrantes del Tribunal que conoce en apelación de 
la materia mercantil. Algo que favorece la seguridad y el 
progreso económico de Cataluña, que era dificil con la 
legislación actual y que resultaba conveniente a la vista de 
la alta especialización que ya tienen nuestros Juzgados de 
lo Mercantil. 



DES DE LA JUNTA

ES LLIUREN A 
‘LA MARATÓ 
DE TV3’ MÉS DE 
2.000 EUROS    
 
Més de 2.000 euros es van recaptar al Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona el passat 13 de desembre a través 
de les diferents activitats que es van dur a terme en be-
nefici de ‘La Marató de TV3’, una iniciativa destinada en 
l’edició 2015 a l’estudi de la diabetis i l’obesitat. 

APORTACIÓ CONJUNTA AMB  
ICAB- CASES SINGULARS
Aquesta Corporació juntament amb ‘Cases Singulars’ 
van obrir les portes del Palauet Casades per tal que la 
ciutadania pogués conèixer aquest edifici emblemàtic de 
l’Eixample barceloní. L’ICAB també va organitzar la con-

ferència sobre Malalties metabòliques i capacitat d’obrar 
i un Servei d’Orientació Jurídica per assessorar sobre 
dubtes jurídics derivats de patir una malaltia i la seva 
incidència en l’entorn laboral i de Seguretat Social, i que 
va possible gràcies a la participació d’advocats i advoca-
des voluntàries del Col·legi. 

Més de 200 persones es van acostar a la seu de l’ICAB 
per participar en les diferents activitats organitzades. 
Més de 1.000 euros han estat aportats pel Col·legi i  
 
Cases Singulars, ja que ambdues entitats havien acordat 
donar 5 euros per cadascuna de les persones que parti-
cipessin en les activitats en benefici d’aquesta causa. La 
resta dels diners recaptats són fruit de les aportacions 
realitzades a les urnes instal·lades al Col·legi i al compte 
corrent creat específicament per a La Marató.

El Col·legi s’ha sumat per primer cop a ‘La Marató de 
TV3”, amb l’objectiu d’aportar el seu granet de sorra a 
una iniciativa que ja ha esdevingut una tradició més de la 
nostra societat i com a una iniciativa més de responsabi-
litat social corporativa.

D’esquerra a dreta: Alberto De Leiva Hidalgo, cap del Servei d’Endo-
crinologia de l’Hospital de Sant Pau;  Víctor Alegret, fiscal coordina-
dor d’incapacitat i Josep Corbella Duch, president de la Secció de 
Dret Sanitari de l’ICAB, que va moderar la ponència.





D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA A LA  
DELEGACIÓ D’IGUALADA

5 de novembre: Va tenir lloc a la delegació d’Igualada la 
conferència ‘El règim de la divisió de la cosa comuna al 
CCCat. La seva aplicació pràctica”, a càrrec de l’advocat 
Joan M. Raduà.

TROBADA INSTITUCIONAL
23 de novembre: L’ICAB va acollir aquesta trobada amb 
el Col·legi de Procuradors. Hi van assistir el  degà, Oriol 
Rusca, la vicedegana, Rosa Maria Barberà, i alguns dipu-
tats de la nostra Junta de Govern; mentre que per part 
dels procuradors va ser-hi el seu degà, Ignacio López, el 
vicedegà, Ramon Daví, i diferents vocals.

DIA DELS DRETS HUMANS
10 de desembre: L’ICAB va celebrar el ‘Dia dels Drets Humans’ acostant el món del dret a alumnes de primària d’esco-
les del Barcelonès. La jornada va comptar amb la participació de la vicedegana del Col·legi, Rosa Ma. Barberà, del presi-
dent de l’Associació per les Nacions Unides a Espanya, Eduard Sagarra, de la dibuixant Roser Capdevila i del periodista 
de l’info-K, Jordi Gil.    
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CONFERÈNCIA
15 de desembre: El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Col·legi d’Advocats Penal internacional van analitzar “la 
seguretat versus llibertat”  davant els recents atacs de terrorisme. L’acte va comptar amb Luis del Castillo Aragón, 
degà emèrit de l’ICAB i president honorífic del Col·legi d’Advocats Penal Internacional,  David Bondia, president de 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), d’Erika Torregrossa, vocal Comissió Justícia Penal Internacional (BPI-
CAPI) i d’ Endika Zulueta, advocat  de l’Asociación Libre de Abogados – Madrid (ALA).  

DEBAT ELECTORAL 
17 de desembre: Debat electoral a l’ICAB amb repre-
sentants de partits catalans que es presentaven al 20-D i 
en la qual van participar Carmen de Rivera de Ciutadans; 
Genís Boadella de Democràcia i Llibertat; Salvador Milà, 
En Comú Podem; Esther Capella d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Esperanza García, del Partit Popular de 
Catalunya; Mercè Perea del Partit del Socialistes de Cata-
lunya i Julio Molinario, d’Unió Democràtica de Catalunya. 

REUNIÓ INSTITUCIONAL 
16 de desembre: la Comissió de dret penitenciari va 
organitzar una reunió amb els directors dels centres pen-
itenciaris a la seu del Col·legi.
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REVISTES

The Age of human rights 
journal [en línia]
Editor: Universidad de Jaén
ISSN: 2340-9592
Periodicitat: semestral
1r fasc.: N. 1 (2013)-

 Accés lliure 
eBook  Biblioteca Digital 

 
Millennium DIPR: derecho 
internacional privado [en línia]
Editor: Tirant lo Blanch
ISSN: 2444-3220 
Periodicitat: semestral
1r fasc.: N. 0 (2015)- 

 Accés lliure 
 eBook  Biblioteca Digital  

DESTAQUEM:

“Especial baremo 2016”, EN: 
Responsabilidad civil, seguro y 
tráfico, n. 52, 4º trim. 2015, 47 p. 

“Smart cities”, EN: Revista de 
derecho urbanístico y medio 
ambiente, n. 300. sept.-oct. 
2015, 190 p. 

MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

BLANQUER CRIADO, DAVID
Introducción al derecho 
administrativo: teoría y 100 
casos prácticos. 3ª ed.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[35(46)(035)Bla]    

FERNÁNDEZ MALLOL, 
ANTONIO LUIS
Análisis del contrato de 
servicios: propuestas para 
garantizar la integridad en 
la contratación pública. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[351.712.2(46)Fer]   

 

 
GÓMEZ ROSA, FIDEL (ED.)
Ciudadanos militares: X 
aniversario de la Asociación 
Unificada de Militares 
Españoles (AUME) 2005-2015. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
(986-268)   
 
PALOMAR OLMEDA,  
ALBERTO; VÁZQUEZ 
GARRANZO, JAVIER 
Función Pública: legislación, 
doctrina y jurisprudencia. 
5ª ed. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2015. [35.08(46)Esp]   
 

DRET CIVIL

AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; 
MARTÍNEZ-SIMANCAS, 
JULIÁN (DIRS.); ALONSO, 
JOSÉ MARÍA (COORD.) 
Mediación y otros medios  
de amigable composición. 
Las Rozas (Madrid):  
La Ley, 2014. 
[347.4/.7(46):304Med] 

ÁLVAREZ OLALLA, PILAR 
Pluralidad de responsables 
del daño extracontractual. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.51(46)Alv]    

ARNÁIZ EGUREN, RAFAEL 
Terreno y edificación, 
propiedad horizontal y 
prehorizontalidad. 2ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. [347.235(46)Arn]    

ARRIBAS LÓPEZ, JOAQUÍN-
EUGENIO 
Responsabilidad civil y penal del 
abogado en el ejercicio de su 
profesión. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[347.965.6(46)Arr]    

CRESPO ALLÚE, FERNANDO 
[ET AL.] 
La sucesión hereditaria y el 
juicio divisorio. 2ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.65(46)Suc]     

DI ROSA, ROBERTA TERESA 
Mediación, ciudadanía y 
convivencia entre culturas. 
Lisboa: Juruá, 2015. 
[347.4:304Di] 

DÍEZ-PICAZO, LUIS (DIR.); 
MOISSET DE ESPANÉS,  
LUIS (AUTS.)…[ET AL.] 
Glosas sobre  
Federico de Castro.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347(46)Glo]    

GARCÍA PRESAS, INMACULADA 
Guarda y custodia de los hijos. 
Lisboa: Juruá, 2015.  
[347.634(46)Gar]  

GÓMEZ JARA, MARIANO 
Las instrucciones sanitarias 
en el testamento vital. 
Barcelona: Glosa, 2015.
[347.56(46):614.25Gom]

El nuevo baremo de daños: 
La Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, de reforma  
del sistema para la  
valoración de los daños y 
perjuicios causados a las 
personas en accidentes  
de Circulación.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.513(46)Nue] 

PASCUA MATEO, FABIO 
El rapto del derecho privado: 
las relaciones entre el derecho 
público y el derecho privado 
en el Estado regulador. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2015. (729-1)    

PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 
JAVIER; PÉREZ RUFIÁN, MARTA 
Derecho de familia. 
Jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Justicia 
de Cataluña. Doctrina 
sistematizada de la Audiencia 
Provincial de Barcelona.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 
2015. [347.6(46.71)Per]    

POUS DE LA FLOR, Mª PAZ 
Partición de la herencia. Lisboa: 
Juruá, 2015. [347.664(46)Pou] 
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DRET CONSTITUCIONAL
 
ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, 
FERNANDO 
Tutela de derechos o justicia 
constitucional: sobre la 
objetivización de los  
recursos de amparo 
constitucional y europeo. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[342.565.1(46)Alv]     

ARANA GARCÍA, ESTANISLAO 
(DIR.) 
Algunos problemas actuales de 
técnica legislativa. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. (986-253) 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, ITZÍAR 
(COORD.); DÍAZ CREGO, MARÍA 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Esquemas de derecho 
constitucional.  
4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [342(46)(083.13)Esq]    

LÓPEZ GUERRA, LUIS 
(COORDS.)…[ET AL.] El 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: una visión desde 
dentro: en homenaje al Juez 
Josep Casadevall.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[DH-342.7(4)Tri]    

LÓPEZ RUBIA, MIREN EDURNE 
Regulación jurídica y 
preventiva de la seguridad y 
salud de la mujer trabajadora. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[342.722(46):347.156Lop]    

LÓPEZ ULLA, JUAN MANUEL 
Derecho a la verdad y 
desapariciones forzadas. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 

Thomson Reuters, 2015.  
[DH-342.7Lop]   

MISERACHS SALA, PAU 
L’Estat contra la democràcia: 
manual per desintoxicar-
se de la dictadura de la llei. 
Barcelona: Llibres de l’Índex, 
2015. (986-261)  

PÉREZ TREMPS, PABLO 
El recurso de amparo. 2ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.  
[342.565.1(46)Per] 

eBook  Biblioteca Digital 

DRET FISCAL

CALVO VÉRGEZ, JUAN 
La tributación de las 
operaciones de transmisión 
del patrimonio empresarial en 
el IVA. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2015. [336.225.64(46)Cal]    

CAZORLA PRIETO, LUIS 
MARÍA; CHICO DE LA 
CÁMARA, PABLO (DIRS.); 
BANACLOCHE PALAO, 
CARMEN (AUTS.)…[ET AL.] 
Introducción al sistema 
tributario español. 3ª ed. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[336.2(46)(035)Int]   

HERRERO DE LA ESCOSURA, 
PATRICIA; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, ANA ISABEL 
Tributación comercial: 
aspectos básicos y aplicación 
práctica. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. 
[336(46)(035):347.7Her]   

eBook  Biblioteca Digital 

MACARRO OSUNA, JOSÉ 
MANUEL 
El principio de neutralidad 
fiscal en el IVA. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015.  
[336.226.32(46)Mac]    

MONTERO DOMÍNGUEZ, 
ANTONIO 
La reforma de la Ley 
General Tributaria: la última 
evolución y adaptación del 
derecho tributario general: 

comentarios a la Ley 34/2015, 
de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[336.2(46)Mon]  

eBook  Biblioteca Digital 

RESCALVO SANTIAGO,  
JOSÉ Mª 
Tributación de operaciones 
y productos financieros. 
Valladolid: Lex Nova Thomson 
Reuters, 2015.  
[347.73(46):336.2 Res]    

RODRÍGUEZ ARANA, MIGUEL 
ÁNGEL 
Guía práctica de novedades: 
IRPF. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015. 
[336.226.11(46)(036)Rod]   

RODRÍGUEZ ARANA, MIGUEL 
ÁNGEL 
Guía práctica de novedades: 
Impuesto sobre sociedades. 
Valladolid: Lex Nova  
Thomson Reuters, 2015. 
[336.226.12(46)(036)Rod]    

DRET 
INTERNACIONAL

ARANGÜENA FANEGO, 
CORAL; HOYOS SANCHO, 
MONTSERRAT DE; 
RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, 
CARMEN (DIR. Y COORD.)
Reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en 
la Unión Europea: análisis 
teórico-práctico de la Ley 
23/2014, de 20 de noviembre. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[341.985(4-672UE)Rec]  

AZNAR, FEDERICO;  
RAMOS, MARISA  
Vulnerabilidad y democracia 
en Iberoamérica: riesgos 
tradicionales y nuevas 
amenazas para la paz  
y la seguridad. Valencia:  
Tirant lo Blanch, 2015.  
[DH-342.7(7+8)Azn]   
 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, 
CONCEPCIÓN (DIR.); TORRES 
UGENA, NILA…[ET AL.]
Instituciones de la Unión 
Europea. 2ª ed. Valencia:  
Tirant lo Blanch, 2015. 
[341.176(4-672UE)(035)Ins]   
 
LÓPEZ CASTILLO,  
ANTONIO (DIR.) 
Instituciones y derecho  
de la Unión Europea.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[341.176(4-672UE)(035)Ins]   
 
SOTO CARRASCO, DAVID; 
NEFTALÍ NICOLÁS GARCÍA, 
JOSÉ; GARCÍA COSTA, 
FRANCISCO MANUEL 
(DIRS.)…[ET AL.] Memorias 
Iberoamericanas: historia, 
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política y derecho. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. (986-265)    
 

DRET LABORAL

DESDENTADO DAROCA, 
ELENA
El finiquito: reconocimiento 
del pago, transacción y 
renuncia. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[331.133(46)Des]   
 
NAVARRO NIETO, FEDERICO 
Los derechos de participación 
de los trabajadores en el 
nuevo escenario del derecho 
del trabajo en España. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331(46):342.7Nav]   

eBook  Biblioteca Digital 

PRECIADO DOMÈNECH, 
CARLOS HUGO; PURCALLA 
BONILLA, MIGUEL ÁNGEL 
La prueba en el proceso 
social. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015.
[331.16(46)”2011”:347.94Pre]   
 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 
SUSANA 
Poder de control empresarial, 
sistemas tecnológicos y 
derechos fundamentales de 
los trabajadores. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[331(46):342.7Rod]   
 
TOSCANI GIMÉNEZ, DANIEL; 
ALEGRE NUENO, MANUEL 
Los derechos, obligaciones 
y responsabilidades de los 
representantes legales de los 
trabajadores. Valladolid: Lex 

Nova Thomson Reuters, 2015. 
[331.88(46)Tos]   
 

DRET MERCANTIL

AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; 
MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN 
(DIRS.); BERTRÁN, LUIS DE 
CARLOS (COORD.)  
El marco jurídico de las 
empresas multilatinas.  
Las Rozas (Madrid): La Ley, 
2014. (986-249) 

AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; 
MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN 
(DIRS.); GÓMEZ JORDANA, 
IÑIGO (COORD.) 
Los emprendedores. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[658Emp] 

AGÚNDEZ, MIGUEL ÁNGEL; 
MARTÍNEZ-SIMANCAS, JULIÁN 
(DIRS.); VELÁZQUEZ, JAIME 
(COORD.) 
Modificaciones estructurales 
de las sociedades de capital. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 
2014. [347.72.04(46)Mod] 

CAMPUZANO, ANA BELÉN; 
PALOMAR OLMEDA, 
ALBERTO; CALDERÓN, 
CARMEN 
El derecho de la competencia. 
Valencia: Tirant lo Blanch,  
2015. [347.776(46)Cam]  

eBook  Biblioteca Digital 

CISNEROS RÁBAGO,  
JORGE 
Las ayudas de la UE a las 
pymes. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.724.1(4-672UE):351.72Cis]    

FERNÁNDEZ SEIJO, JOSÉ 
MARIA 
La Reestructuración de 
las deudas en la Ley de 
segunda oportunidad. 2ª 
ed. Barcelona: Bosch, 2015. 
[347.736(46)”2003”:347.15Fer]  

GUILLÉN CARAMÉS, JAVIER; 
CUERDO MIR, MIGUEL (DIRS.); 
ALARCÓN SOTOMAYOR, 
LUCÍA (AUTS.)…[ET AL.] 
Estudios sobre la potestad 
sancionadora en derecho 
de la competencia. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.776(46):35.078.1Est]     

HERNÁNZ TUDELA, DOMINGO 
(ED.)…[ET AL.] 
Practicum contable: 2016. 
Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[347.719(46)(076)Pra]    

RODERO VICENTE, 
FLORENTINO MARÍA 
Responsabilidad jurídica de 
las entidades de crédito por 
la venta de participaciones 
preferentes = legal liability 
of credit entities due to the 
sale of preferential shares. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.728.2:347.73Rod]    

RODRÍGUEZ BEAS, MARINA 
El comercio en el 
ordenamiento jurídico español: 
el urbanismo comercial y 
la sostenibilidad urbana. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.715(46)Rod]    

ROJO, ÁNGEL; CAMPUZANO, 
ANA BELÉN (COORDS.) 

Estudios jurídicos en memoria 
del Profesor Emilio Beltrán: 
Liber Amicorum. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 2 vol. 
[347.7(46)Est]     

ROJO, ÁNGEL (COORDS.)…[ET 
AL.]; ALONSO SOTO, RICARDO 
(AUTS.)…[ET AL.] 
Las modificaciones 
estructurales de las 
sociedades mercantiles: 
estudios. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2015. [347.72.04(46)Mod]     

DRET PENAL

BLANCO CORDERO, ISIDORO 
El delito de blanqueo de 
capitales. 4ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [343.53(46)Bla] 
 
CORCOY BIDASOLO, 
MIRENTXU; MIR PUIG, 
SANTIAGO (DIRS.); MIR 
PUIG, CARLOS (AUTS.)…[ET 
AL.]; VERA SÁNCHEZ, JUAN 
SEBASTIÁN (COORD.) 
Comentarios al Código 
Penal: reforma LO 1/2015 
y LO 2/2015. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.2(46)”2015”Com]   

eBook Biblioteca Digital 

 
DOVAL PAÍS, ANTONIO (DIR.); 
MOYA GUILLEM, CLARA 
(COORD.)…[ET AL.] 
Nuevos límites penales para 
la autonomía individual y la 
intimidad: aspectos referidos 
a los delitos contra la vida y 
la salud, violencia de género, 
tráfico de órganos humanos, 
stalking, contra la libertad y la 
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indemnidad sexuales y dopaje. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.6(46)Nue]

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA 
AMAYA 
La mediación en procesos 
por violencia de género. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.615(46):304Fer]   
 
GÓMEZ RIVERO, Mª DEL 
CARMEN; MENDOZA 
CALDERÓN, SILVIA 
Casos prácticos de derecho 
penal: parte especial.  
3ª ed. Valencia: Tirant lo  
Blanch, 2015.
[343.3/.7(46)”2015”(076)Gom]   
 
LOMBARDERO EXPÓSITO, 
LUIS MANUEL 
El nuevo marco regulatorio 
del blanqueo de capitales. 
Barcelona: Bosch, 2015.
[343.537(46)Lom]
 
QUINTERO OLIVARES, 
GONZALO  
Parte general del derecho 
penal. 5ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[343.2(46)”2015”(035)Qui]     
 
SANCHÍS CRESPO, CAROLINA 
(DIR.); AGUADO LÓPEZ,  
SARA (AUTS.)...[ET AL.] 
Fraude electrónico: su 
gestión penal y civil. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[343.72(46):004.7Fra]   
 eBook  Biblioteca Digital
 
TAVARES LOBATO,  
JOSÉ DANILO 
Teoría general de la 
participación criminal y 
acciones neutrales: una 
cuestión única de imputación 
objetiva. Lisboa: Juruá, 2015. 
[343.221(46)Tav] 

DRET PROCESSAL

ARSUAGA CORTÁZAR, JOSÉ; 
ANTA GONZÁLEZ, JAIME-
FRANCISCO; SERNA BOSCH, 
JOAQUÍN DE LA  

La reforma del procedimiento 
civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015. [347.91(46)Ars]  

eBook  Biblioteca Digital 
 

 
CORTÉS DOMÍNGUEZ, 
VALENTÍN; MORENO CATENA, 
VÍCTOR
Derecho procesal civil: 
parte general. 8ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.91(46)”2015”(035)Cor]   
 
ESPEJO LERDO DE TEJADA, 
MANUEL 
La tercería de dominio y la 
transmisión de inmuebles: 
la defensa de los derechos 
reales en la ejecución singular. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.958.2(46)Esp]   
 
GIMENO SENDRA, VICENTE 
Derecho procesal penal. 2ª 
ed. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2015. 
[343.1(46)”2015”(035)Gim]   

RECENSIONS

 
AVEDILLO, MARIAN…[ET AL.]
La coordinación de parentalidad: cuando 
las familias ya no saben qué hacer. 
Barcelona: Huygens, 2015. 
[347.627(46):304Coo]

 

 

El recurs a les institucions, en concret, als tribunals resulta ineficaç a 
l’hora de resoldre les hostilitats familiars recurrents i en continu avanç. 
La Coordinació de Parentalitat, el principal objectiu és l’interès superior 
de l’infant, neix amb la vocació de posar fi a la bel·ligerància instaurada a 
les famílies altament conflictives. En quatre capítols, els autores fixen el 
concepte i el seu marc legal, mostren una experiència pilot, exposen la 
metodologia i aporten les conclusions.

IGLESIAS BUIGUES, JOSÉ LUIS ; PALAO 
MORENO, GUILLERMO (DIRS.)…[ET 
AL.]
Sucesiones internacionales : 
comentarios al Reglamento (UE) 
650/2012. Valencia : Tirant lo Blanch, 
2015. [347.65(4-672UE)Suc]   

eBook  Biblioteca Digital  

 
 
 
Aquesta obra pretén oferir al professional 

del Dret una anàlisi i comentari de cadascuna de les  disposicions del 
Reglament núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu 
a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de 
les resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en 
matèria de successions per causa de mort i a la creació d’un certificat 
successori europeu, aplicable des del 17 d’agost de 2015. L’objectiu és 
fonamentar la interpretació i la pràctica del Reglament a Espanya.
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ANUNCIS

OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

Aragó,  335, 1º de Barce-
lona. Desde 140 a 250€. 
Teléfono, adsl, sala de 
juntas. Tel. 610685515, 
Álvaro. 

Av. Diagonal/Balmes. Des-
pacho individual, con ven-
tana, finca regia Ofrece 
todos los servicios y equi-
pamientos: posibilidad de 
muebles, secretaria, uso 
de salas, domiciliaciones, 
llamadas, fax, fotocopias. 
Tel. 934674545. 

Av. Diagonal, Sala de 
juntes, Recepcionista/se-
cretaria, tots els serveis, 
wi-fi, neteja, tot refor-
mat, impecable, servei 
de domiciliacions,. Tel. 
667915472. Cris.

Av. Diagonal440, exte-
rior xamfrà, moblat o no, 
18m2, dins de pis de 
180m2. 520€ + iva, c/a/a, 
aigua, llum, neteja, sala 
de juntes. Tel. 671091421. 
Jordi.

Av. Diagonal/Muntaner, 
despatx virtual des de 
80€/mes. Secretaria, 
varies sales de visita i de 
juntes, domiciliació, gestió 
correspondència, truca-
des, fotocòpies, wifi. Tel. 
932007805.

Balmes 188, 4-1 Oficina 
virtual de diseño, domi-
ciliación social y fiscal, 
recepción notificaciones, 
recepcionista, wifi, fax, 
Sala de Juntas. 100€/mes 
Tel. 934157159.

Balmes/Marià Cubí, inclou 
serveis, sala de juntes, 
adsl, conserge, secretaria, 
amb llum natural de 20 
m2 aprox. Amb mobles 
o sense. 600€/mes. Tel. 
932184874.

Bruc/Mallorca, despacho a 
compartir de 13 m2 amu-
eblado, dispone de sala 
de juntas, conserje, 160€/
mes, incluye ADSL, fax, 
suministros y limpieza. Tel. 
615050408.

Bufet d’Advocats ofereix: 
Espai de treball amb dret 
a sala de juntes i possible 
col·laboració. 250€/mes. 
Recepcionista, aigua, llum, 
a/a, ADSL, fax i neteja. 
Bon ambient de treball. 
934140820.

Bufete de Abogados, 
ofrece la posibilidad de 
disponer de Oficina Virtual 
con Servicios: domici-
liación social, correo, 
teléfono. 60€/mes. Al lado 
Ciudad de la Justicia. Lola 
633362699.

Ciutat de la Justícia, des-
patx 350 €/m, exterior, 
despeses incloses, Wifi, 
Sala de juntes. Portabilitat 
Tel, fax, o nº nou. Edifi-
ci oficines 100 m Jutjats 
de Barcelona, Recep-
ció, Conserge 24h . Tel. 
629338084. 

Girona, dos exteriores 
de 13 m2 y 17 m2 y dos 
interiores de 7 m2 y 6 m2, 
con c/a/a, parquet, sala 
de juntas, fotocopiadora 
multifunción, limpieza. Tel. 
934882854.

Muntaner/Travessera, 
despatx virtual hores con-
vingudes 100 euros/mes. 
Sala de juntes, domici-
liació, correspondència, 
recepció de trucades i fax. 
Molt bona imatge. Tel. 
933682567.

Rambla de Cataluña, 
120, se alquila despac-
ho individual de 35 m2, 
sala de reuniones y 
servicio de conserjería. 
Tel.932384698.

Rbla. Catalunya/Provença. 
Despacho exterior. Con-

serje. Servicios incluidos. 
Buen ambiente de trabajo 
y posibilidad de colabo-
rar. Precio a convenir. Tel. 
932101590.

Roger de Llúria 108,mo-
blat i totalment reformat. 
Serveis inclosos:recep-
cionista,neteja, adsl-wifi, 
fax, fotocòpies, base de 
dades i sala de juntes. Tel. 
934882282. 400€.

Roger de Llúria/Urquina-
ona, despatx individual, 
sala de juntes i recepció. 
Serveis inclosos ex-
cepte tel. Secretaría 
per recepció de truca-
des. Exterior, 470€. Tel. 
934127871/636457929.

Travesera/Vía Augusta, 
despacho virtual para reci-
bir visitas, sala de juntas, 
dirección fiscal, gestión de 
notificaciones, llamadas, 
correo, fotocopias, wifi 
(f.op), 130€/mes. Mario 
607970384”

Valencia/Roger de Llúria 
despacho indiv. 12m 
aprox. Conserje, parquet, 
internet, sala de juntas 
y limpieza. Servicios 
incluidos, posibilidad de 
colaboración. 300€/mes. 
687031909.

 
DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

 
Per jubilació, es ven o 
lloga gran despatx Ba-
dalona  (Metro Pompeu 
Fabra/Francesc Layret), 
100 m2,  façana 15 m2. 
Molt  lluminós. 4 sales  i 
arxiu,  sala de juntes amb 
mobles  Valentí, Vitrall 
Villaplana, Tapís Dalí, es-
cultures. Pàrquing doble.  
Tel. 645844520.

Alquilo despacho para co-
laboraciones y para crear 
sinergias entre abogados. 
Preferiblemente mercantil, 

fiscal, administrativo. A 
partir de 200 euros/mes 
con todos los servicios. 
Tel. 932150532

Local en venda o lloguer 
a L’Hospitalet. 100 m2 
aprox., molt a prop de 
metro Pubilla Casas. Opor-
tunitat. Tel. 669641657.

Alquilo despacho amuebla-
do 100 m2, 5 despachos. 
(1 con sala juntas),+ sala 
de espera+office+archivo. 
1.100 € mes +Gtos. Comu-
nidad. Enric Granados. Tel. 
609205102.

Llogo despatx, 135m2, 
Provença, 312, 3r 1a, 
equipat, 4 despatxos, 
sala de juntes, recepció, 
c/a/a, arxius, moblat, bany/
dutxa. 1.350/1.300 euros/
mes, negociable. Tel. 
935402276/667452893.

Av. Diagonal. C/ Joan Güell 
192. Exterior 55m2, aseo 
y archivo. A/a. Finca mixta. 
Junto metro Les Corts. 
570€ todo incluido. Tel. 
617085288.

Alquilo oficina 100m2, 
Av. Roma/Viladomat, 
pral. 2 aseos diáfana, 
a/a/c, ascensor, con-
serje. A estrenar. Tel. 
661501113/607204590.

Se vende despacho e 
inmobiliaria por jubilación 
en Montigalà (Badalona). 
A nivel de calle,  
antigüedad: 22 años, 
45m2 en dos salas, amu-
eblado, a/a nuevo. Precio 
a consultar.  
Tel. 609509428.

Se vende despacho,  
zona Fira, Pl. España,  
muy iluminado, 105m, 
Parker, ascensor, instalaci-
ones modernas, sala  
de juntas, ascensor.  
Amueblado y con  
muebles susceptibles 
de ser adquiridos. Tel. 
605251552.
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COL·LABORACIONS

Abogada especializada 
en derecho laboral, se 
ofrece para colaboracio-
nes y/o sustituciones para 
despachos que deseen 
ofrecer esta disciplina. Tel. 
626434084.

Abogada ejerciente se 
ofrece para hacer colabo-
raciones en el ámbito pro-
cesal civil. Tel. 646878777.

Abogada especialista en 
Protección de Datos y 
Nuevas Tecnologías ofrece 
colaboraciones en estas 
materias. Amplia experien-
cia en AEPD y Audiencia 
Nacional. toro@icab.es. 
Tel. 637521774. 

Abogada con más de diez 
años en ejercicio, con des-
pacho en Barcelona, y ex-
periencia en procesal, civil 
y penal, se ofrece para co-
laboraciones y sustitucio-
nes en Vistas. 610430108, 
anaperez@icab.es

Abogada con despacho 
y experiencia procesal, 
mercantil, laboral y civil, 
ofrece colaboraciones y 
sustituciones en vistas. 
629354790 cristina.agui-
lar@icab.cat http://cristina-
aguilar.com

Abogado, perito judicial 
calígrafo, ofrece colabora-
ción para informes sobre 
falsedad documental y 
firmas. Tel. 666170107  
masalicia@icab.es

Abogado con despacho 
propio y experiencia en 
Laboral, Administración 
Comunidades y Extranjería 
desearía colaboración u 
otra opción similar en esas 
materias. Tel. 639790489.

Abogado especializado 
en Dº Laboral, con amplia 
experiencia se ofrece para 
colaboraciones, sustitu-
ciones, asesoramiento y 

cualquier otra gestión de 
la forma que se acuerde. 
pguerrero@icab.cat

Abogado con despacho 
propio y amplia experi-
encia en Laboral, Civil, 
Familia y Administrativo se 
ofrece para colaboraciones 
con otros despachos y/o 
sustituciones. pguerrero@
icab.cat  Tel. 630382646.

Abogado Fiscalista con 
dilatada experiencia y 
despacho propio se ofrece 
para colaboraciones en 
Asesoramiento, Planifi-
cación y Gestión Fiscal y 
Tributaria. Tel. 600084868. 

Abogado/MBA jurídico. 
Colaboración en asuntos 
inmobiliarios, societarios 
(especialidad en socieda-
des cotizadas). Gestión de 
despachos profesionales. 
Tel. 618599244

Abogado colegiado y 
ejerciente en Barcelona, 
se ofrece para colaborar 
en materia civil, mer-
cantil, procesal y labo-
ral, redactando escritos, 
sustituyendo en vistas 
u otras actuaciones. Tel. 
639180585.

Advocada i criminòloga 
amb despatx a Barce-
lona i Sabadell, penal i 
família, s’ofereix per a 
col·laboracions i substitu-
cions arreu de Catalunya. 
www.aricoabogados.com 
696130557.

Advocada amb Titulació 
en Peritatge Cal·ligrà-
fic i grafològic, ofereix 
aquest servei a companys 
i despatxos. Elaboració 
de dictàmens i assistèn-
cia a vistes. Glòria. Tel. 
658841536.

Advocada amb experièn-
cia, s’ofereix per a subs-
titucions a judicis i altres 
actuacions judicial en 
matèria civil i penal i arreu 

de Catalunya. Mercè. 
675812488.

Advocat especialitzat en 
arrendaments urbans i 
propietat horitzontal s’ofe-
reix a altres companys 
per a col·laboracions en 
aquests assumptes. www.
abogadoarrendamientos.com

Despacho especializa-
do en procesal, civil, 
mercantil y familia, se 
ofrece para colaborar en 
dichas materias. Dídac. 
Tel. 932155695/dcarrillo@
dc-abogados.com

 
DIVERSOS

Abogada/Adm. de Fincas 
está interesada en la 
compra de cartera de 
administración de fincas 
de la ciudad de Barcelona, 
indistintamente Propiedad 
Horizontal o Vertical. Tel. 
934106211 o dbanegas@
aygasesores.com

Vendo casa en Cornellá 
de Llobregat centro, muy 
luminosa, cerca de Metro, 
Tram baix y Rente, calle 
Ametller, 3 plantas y 230 
m2 más patio. 298.000 
€.Tel. 610656045,  
lcapdevila@newland.es.

Investigadora en Derecho 
Civil se ofrece a colabo-
rar en la ayuda a pre-
paración de demandas. 
Años de experiencia. Tel. 
684331207.

Bufete Perera. Necesi-
tamos pisos en Barce-
lona en alquiler y venta. 
Clientes con excelen-
tes referencias: jueces, 
registradores, fiscales, 
médicos, etc., con ga-
rantía de solvencia. Rosa 
606325105.

 
 

 
DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Consultoría laboral/conta-
ble/fiscal busca aboga-
das/os especializados en 
civil, mercantil o penal 
para colaborar y compar-
tir despacho. 2 espacios 
de 15 m2 y 25 m2. Sala 
de juntas a compartir. 
Balmes/Trav. de Gracia.  
Jordi 690118986. 

Advocada amb cartera 
pròpia de Clients, civil, 
penal, família. Cerca com-
pany/a de processal civil 
i/o laboral, per constituir 
o integrar- se en despatx 
d’advocats. Col·laboraci-
ons. Tel. 666092350.

Zaragoza Advocats, labo-
ralistes busquen pro-
fessionals per compartir 
despatx i col·laborar pro-
fessionalment. Bona ubi-
cació a Muntaner amb Via 
Augusta. Tel. 934591616.

Colegiado (2 a 3 años), 
que busque Despacho 
para compartir en BCN. 
Llevará sus propios temas 
aunque también dará 
apoyo a otros Abogados. 
Procesal Civil mayormen-
te. CV a archivo@escude-
ro-sastre.com.

Busquem advocat/a 
especialista en mercan-
til, amb experiència en 
conflictes societaris. Tel. 
620374880. 

Busco profesional con 
personal auxiliar. Com-
parto despacho en Av. 
Diagonal/Aribau. Despac-
ho y 2 puestos de trabajo. 
800€/mes, con todos los 
servicios, salvo teléfono. 
Tel. 609369483.



ESTALVIA’T TEMPS
I DESPLAÇAMENTS

QUÈ ES POT FER AMB LA TARGETA ACA?
· REALITZAR TRÀMITS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: AEAT, AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
 DE CATALUNYA, INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA, FOGASA...

· PRESENTACIÓ D’ESCRITS ALS JUTJATS EN PROCEDIMENTS SENSE PROCURADOR A TRAVÉS DE  
 LEXNET

· DOTAR DE SEGURETAT A LES TEVES COMUNICACIONS I AGILITAR LES TEVES GESTIONS. · DIGITALITZAR LA GESTIÓ DEL TEU DESPATX: SIGNATURA DE CONTRACTES, FACTURES, EMAILS...
 · ALTRES SERVEIS: PASSIS A PRESÓ, BUROSMS, PREVENCIÓ BLANQUEIG  DE CAPITALS, ...

TARGETA ACA
Autoritat de certificació de l'Advocacia

L’ICAB SEMPRE AL DIA EN INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES
Tota la informació al web: www.icab.cat

Fins el 30 de juny, ara et regalem ellector de targetes valorat en 22 €.Vàlid  noves altes de lasignatura electrònica i limitata les 150 primeres
sol·licituds
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