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Doncs sí, ja som gairebé a l’estiu després d’una primavera en la què, la seva intensitat meteorològica ha concordat
perfectament amb la intensitat de l’activitat col·legial.

pre és fàcil d’assolir, la IV edició del Congrés de Dret Digital, ha vestit de blau el Saló d’actes de l’ICAB aquest
mes de maig.

I especialment intensa ha estat la imparable activitat de
formació que, des del Col·legi, s’està portant a terme en
matèries cada vegada més diverses i d’actualitat.

En aquesta edició, organitzada conjuntament amb
ENATIC i inaugurada pel Ministre de Justícia, es van
tractar temes tan innovadors com els drets digitals, la
protecció de dades, la ciberseguretat, el legaltech o el
blockchain, entre d’altres.

El Congrés de Dret Immobiliari, celebrat a finals de
maig, ens situa en el nou escenari del que serà la compravenda immobiliària, amb el que ja comença a tenir
poc de “nou” Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya.
El nou règim jurídic de propietat horitzontal, l’essencial
reforma de la LAU, el nou model urbanístic basat en la
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes i, com no
podia ser d’una altra manera, la regulació dels habitatges
d’ús turístic i la dificultat de conciliar aquest ús amb els
usos tradicionals de l’habitatge, han estat tractats també
en aquest Congrés amb una visió tècnica, però també
amb un esperit crític, especialment pel que fa als vicis i
absències en la seva regulació.
Amb un plantejament absolutament transversal, incloent
matèries tals com la responsabilitat patrimonial de les
administracions publiques, el famosíssim “compliance”,
l’assegurança de defensa jurídica o la indemnització
de danys i perjudicis en l’àmbit sanitari, el Congrés de
Responsabilitat Civil també ha tingut lloc a l’ICAB aquest
passat mes de maig.
I en una clara demostració de què el Dret, i per tant la
nostra professió, evoluciona a una velocitat que no sem-

Sens dubte una oportunitat immillorable per seguir el
consell que Antonio Garrigues va donar al darrer esmorzar solidari que es va celebrar al Col·legi; - Apunteu-vos
a un curs de dret de noves tecnologies.
Però els robots segueixen sent cosa del futur, tot i que
segurament d’un futur ja present, i els animals conviuen amb nosaltres des de sempre, i tot i així no hem
estat capaços encara de reconèixer i regular degudament els seus drets.
En aquest sentit l’ICAB també ha pres part organitzant
el V Congrés sobre els drets dels animals, en el què
s’han tractat les reformes que, en aquesta matèria,
s’han operat i estan en tramitació en matèria penal i
civil i s’ha fet una anàlisi comparada de quins son els
estàndards de protecció d’aquests drets tant en l’àmbit
estatal com europeu.
Drets dels animals, intel·ligència artificial, nous barems
de responsabilitat civil, habitatges d’ús turístic, protecció de dades.. tot sona a novetat, a oportunitat, a nova
vida.. tot resulta, doncs, tremendament primaveral.
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Llei 1/2018, de 6 de març, per la
qual s’adopten mesures urgents per
pal·liar els efectes produïts per la sequera en determinades conques hidrogràfiques i es modifica el text refós de
la Llei d’Aigües, aprovat per Reial decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol BOE
núm. 58 07/03/2018.

Reial decret 72/2018, de 19 de
febrer, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell
General de l’Advocacia Espanyola i
al Consell General dels Procuradors
d’Espanya en matèria de prestació
d’assistència jurídica gratuïta i al Consell General de Col·legis Oficials de
Psicòlegs per a l’assistència psicològica
a les víctimes dels delictes, per a l’exercici pressupostari 2018. BOE núm. 63
13/03/2018

Reial decret 84/2018, de 23 de
febrer, pel qual es modifica el Reial
decret 276/2007, de 23 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents al fet que es
refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, i es regula el règim
transitori d’ingrés al fet que es refereix
la disposició transitòria dissetena de la
citada llei. BOE núm. 49 24/02/2018

Reial decret 94/2018, de 2 de
març, pel qual es crea la Comissió
Interministerial per a la incorporació de
criteris socials en la contractació pública. BOE núm. 57 06/03/2018

Reial decret 106/2018, de 9 de
març, pel qual es regula el Pla Estatal

d’Habitatge 2018-2021. BOE núm. 61
10/03/2018

Reial decret 107/2018, de 9 de
març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció
Integral a les Víctimes del Terrorisme,
aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6
de setembre. BOE núm. 61 10/03/2018

tual, aprovat pel Reial decret Legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, i pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol
la Directiva 2014/26/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564
del Parlament Europeu i del Consell, de
13 de setembre de 2017. BOE núm. 91
14/04/2018

Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.
BOE núm. 67 17/03/2018

REIAL DECRET 209/2018, de 6
d’abril, pel qual s’aprova el Pla territorial
sectorial d’infraestructures de gestió
de residus municipals de Catalunya
(PINFRECAT20) (publicat al BOE núm.
92, de 16 d’abril). DOGC núm. 7599
16/04/2018

Reial decret 92/2018, de 2 de
març, pel qual es regula el règim dels
organismes pagadors i de coordinació amb els fons europeus agrícoles,
FEAGA i FEADER. BOE núm. 71
22/03/2018

REIAL DECRET 210/2018, de 6
d’abril, pel qual s’aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos
de Catalunya (PRECAT20) (publicat al
BOE núm. 92, de 16 d’abril). DOGC
núm. 7599 16/04/2018

Reial decret-llei 1/2018, de 23 de
març, pel qual es prorroga per 2018 la
destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i es modifica l’àmbit
objectiu d’aquestes. BOE núm. 73
24/03/2018

Decret-llei 1/2018, de 9 de març,
de necessitats financeres del sector
públic en pròrroga pressupostària. BOE
núm. 63 13/03/2018

Reial decret 192/2018, de 6
d’abril, pel qual s’aproven els estatuts
de l’Organisme Autònom Organisme
Estatal Inspecció de Treball i Seguretat
Social. BOE núm. 85 07/04/2018

Reial decret-llei 2/2018, de 13
d’abril, pel qual es modifica el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lec-

Decret-llei 2/2018, de 9 de març,
de recuperació d’una part de la paga
extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 del personal del
sector públic de la Generalitat de Catalunya. BOE núm. 63 13/03/2018

DECRET LLEI 1/2018, de 9 de
març, de necessitats financeres del
sector públic en pròrroga pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de
març). BOE núm. 63 13/03/2018
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Ordre ESS/219/2018, d’1 de març,
per la qual es garanteixen els serveis
essencials que s’han de prestar en la
Comunitat Autònoma de Catalunya
durant la vaga general convocada per al
dia 8 de març de 2018. BOE núm. 57
06/03/2018

Ordre ESS/214/2018, d’1 de
març, per la qual es modifica l’Ordre
ESS/484/2013, de 26 de març, per la
qual es regula el Sistema de remissió
electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social. BOE núm. 57 06/03/2017

Ordre HFP/231/2018, de 6 de
març, per la qual s’aproven els models
de declaració de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i de l’Impost
sobre el Patrimoni, exercici 2017, es
determinen el lloc, forma i terminis de
presentació dels mateixos, s’estableixen
els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, es
determinen les condicions generals i
el procediment per a la presentació de
tots dos per mitjans telemàtics o telefònics i per la qual es modifica 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,
declaracions informatives, declaracions
censals, comunicacions i sol·licituds de
devolució, de naturalesa tributària. BOE
núm. 59 08/03/2018

Correcció d’errors de l’Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer,
per la qual es modifiquen l’Ordre
HFP/417/2017, de 12 de maig, per la
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qual es regulen les especificacions
normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels Llibres registre de
l’Impost sobre el Valor Afegit a través de
la Seu electrònica de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària establerta en
l’article 62.6 del Reglament de l’Impost
sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial
decret 1624/1992, de 29 de desembre, i
una altra normativa tributària, i el model
322 “Impost sobre el Valor Afegit. Grup
d’Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l’Impost
sobre el Valor Afegit a la importació
liquidat per la Duana”, aprovat per l’Ordre
EHA/3434/2007, de 23 de novembre.
BOE núm. 61 10/03/2018

Ordre ESS/256/2018, de 12 de
març, per la qual es desenvolupa el Reial
decret 231/2017, de 10 de març, pel qual
es regula l’establiment d’un sistema de
reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses
que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. BOE núm. 67
17/03/2018

Ordre HFP/186/2018, de 21 de
febrer, per la qual s’aprova el model
d’autoliquidació 510 de l’impost sobre
els habitatges buits. BOE núm. 51
27/02/2018

ORDRE VEH/17/2018, de 21 de
febrer, per la qual s’aprova el model
d’autoliquidació 510 de l’impost sobre
els habitatges buits (Ordre de 21 de
febrer, publicada al BOE núm. 51, de 27
de febrer). DOGC núm. 7567 27/02/2018

Ordre JUS/318/2018, de 21 de
març, per la qual s’aprova el nou model

per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva
publicació. BOE núm. 75 27/03/2018

Ordre HFP/386/2018, de 13
d’abril, per la qual es modifica l’Ordre
EHA/2027/2007, de 28 de juny, per la
qual es desenvolupa parcialment el
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació amb
les entitats de crèdit que presten el
servei de col·laboració en la gestió
recaptatòria de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. BOE núm. 93
17/04/2018

Resolució de 22 de febrer de
2018, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es registra i publica
el XVII Conveni col·lectiu estatal
d’empreses de consultoria i estudis
de mercat i de l’opinió pública. BOE
núm. 57 06/03/2018

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de
27 de març, per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centris del Servei
d’Educació de Catalunya i altres
centris educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons
públics, per al curs 2018-2019. DOGC
núm. 7591 04/04/2018

RESOLUCIÓ JUS/649/2018, de
23 de març, per la qual s’inscriuen
al Registre de col·legis professionals
de la Generalitat de Catalunya els
Estatuts del Col·legi d’Economistes de Catalunya. DOGC núm. 7594
09/04/2018

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

EL TORTUÓS CAMÍ DE LA REGULACIÓ DE LES VTC

Coordinat per Isidor Garcia
Comissió de Normativa

Sense que serveixi de precedent en
aquesta ocasió farem referència a un
Reial Decret-Llei i no a una llei, com
habitualment.
Potser perquè alguna de les disposicions que s’acaben de publicar regula
temes excessivament específics, com
en el cas de la Llei 2/2018, de 23 de
maig, que modifica la Llei 14/2010, de
5 de juliol, sobre les infraestructures i
els serveis d’informació geogràfica a
Espanya.
Potser perquè exigiran una referència
molt més detallada, precisament pel
seu interès, com és el cas de la Llei
3/2018, d’11 de juny, que modifica la
Llei 23/2014, de 20 de novembre, de
reconeixement mutu de resolucions
penals a la Unió Europea, per a regular l’Ordre Europea de Recerca o, per
descomptat, el cas de la Llei 5/2018,
de d’11 de juny, de modificació de la
llei 1/2000, de 7 de gener , d’enjudiciament civil, en relació a l’ocupació
il·legal d’habitatges.
En canvi, el passat 21 d’abril es va
publicar al BOE el Reial Decret-Llei
3/2018, de 20 d’abril, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d’ordenació dels transports terrestres,

en matèria d’arrendament de vehicles
amb conductor que val la pena assenyalar, perquè és un pas més en el
camí tortuós de la regulació de l’arrendament de vehicles amb conductor
(VTC) i l’atorgament de les autoritzacions que habiliten aquesta activitat.
I diem això perquè hem de tenir en
compte que aquesta disposició es
justifica -segons la seva exposició de
motius- perquè es pretén utilitzar una
“norma de rang adequat per establir
les regles que compatibilitzin les condicions d’exercici de l’activitat d’arrendament de vehicles amb conductor
amb la regulació aplicable al transport
urbà en la modalitat de taxi, permetent així l’aplicació congruent de les
normes dictades en l’àmbit autonòmic i municipal per regular el transport públic de viatgers en vehicles de
turisme en aquest àmbit amb el règim
aplicable a les activitats d’arrendament de vehicles amb conductor i de
transport públic interurbà en vehicles
de turisme regulat per l’Estat en
l’exercici de les seves competències “.
Des d’aquest punt de vista, no deixa
de cridar l’atenció el fet que es justifiqui l’aplicació d’un règim únic en
tot el territori nacional després de fer
expressa menció a l’existència de
règims autonòmics al respecte. La
lectura de l’art. 149.1, 21a de la Constitució no va en aquesta línia.
Encara resulta més curiós que s’invoqui la necessitat urgent de dotar de
major seguretat jurídica a les regles
aplicables a l’activitat d’arrendament
de vehicles amb conductor amb la fina-

litat de garantir l’adequat equilibri entre
l’oferta d’aquests serveis i la del taxi,
en base a l’aplicació d’un règim únic
en tot el territori nacional, per determinar de manera immediata --mitjançant
aquest Reial decret llei-- les regles
destinades a “garantir la coexistència
harmònica d’ambdues modalitats de
transport de viatgers en vehicles de
turisme”. Si així es vol fer, potser caldria
haver acudit a una Llei com les que
preveu l’art. 150.3 de la Constitució,
precisament prevista per harmonitzar
les disposicions normatives de les
CCAA en el cas de matèries atribuïdes
a les competències d’aquestes.
En tot cas, aquest Reial Decret-Llei
modifica la Llei 16/1987, de 30 de
juliol, d’ordenació dels transports
terrestres (en particular, els arts. 9.1,
48.3 i 91.2), i deroga l’apartat 3 de
l’article 181 i els dos primers paràgrafs de l’apartat 5 de l’article 182
del Reglament de la Llei d’Ordenació
dels transports terrestres, aprovat
pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de
setembre. Aquesta darrera disposició
ja havia estat modificat pel Reial Decret 1057/2015, de 20 de novembre.
I algun dels requisits exigits anteriorment (en el Reial Decret 919/2010,
de 16 de juliol9 havia estat anul·lat en
Sentència del Tribunal Suprem de 14
de febrer de 2012. Per això, hem parlat d’un tortuós camí regulador.
Les reformes que s’aproven comporten la determinació –amb rang de llei-que procedirà denegar l’atorgament de
noves autoritzacions d’arrendament de
vehicles amb conductor quan la proporció entre el nombre de les existents
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en el territori de la comunitat autònoma en què pretenguin domiciliar i el de
les de transport de viatgers en vehicles
de turisme domiciliades en aquest
mateix territori sigui superior a una
d’aquelles per cada 30 d’aquestes. No
obstant això, aquelles Comunitats Autònomes que, per delegació de l’Estat,
haguessin assumit competències en
matèria d’autoritzacions d’arrendament
de vehicles amb conductor, poden modificar la regla de proporcionalitat assenyalada, sempre que la que apliquin
sigui menys restrictiva que aquesta.
També comporta que les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb
conductor habiliten per a realitzar serveis en tot el territori nacional, sense
cap limitació per raó de l’origen o destinació del servei. Tot i així, els vehicles
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que desenvolupin aquesta activitat
hauran de ser utilitzats habitualment
en la prestació de serveis destinats a
atendre necessitats relacionades amb
el territori de la comunitat autònoma
en què estigui domiciliada l’autorització en què s’emparen. S’entendrà
que un vehicle no ha estat utilitzat
habitualment en la prestació de
serveis destinats a atendre necessitats relacionades amb el territori de
la comunitat autònoma en què es
troba domiciliada l’autorització en què
s’empara, quan el 20% o més dels
serveis realitzats amb aquest vehicle
dins d’un període de 3 mesos no hagi
transcorregut, ni tan sols parcialment,
per aquest territori.
El que no s’ha dit expressament –
però es dedueix de la lectura de les

disposicions indicades-- és que aquest
Reial Decret-Llei conté una regulació quasi idèntica a la prevista
en els articles del Reglament que
deroga (Reial Decret 1211/1990),
perquè la seva finalitat és mantenir les limitacions establertes
i, a la vegada, evitar els efectes
d’una possible decisió del Tribunal
Suprem contrària a les limitacions
establertes en el Reglament. La
casualitat ha fet que en el moment que es redacten aquestes
línies s’hagi fet pública la decisió
del Tribunal Suprem, que admet
les limitacions que acabem de comentar (encara que anul·la alguna
altra que contenia el Reglament;
en concret, l’exigència d’una
quantitat mínima de 7 vehicles
dedicats a l’activitat indicada).

JU R I S P R U D
EN

AL
CI

JU R I S P R U D
EN

LABORAL
CAUSES PROHIBIDES
PER LA CONSTITUCIÓ
I L’ESTATUT DELS
TREBALLADORS
Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Màlaga de 14 de
febrer de 2018
Aquesta Sentència ratifica el
pronunciament del Jutjat Social
de 1ª instància condemnant a
una empresa a indemnitzar a
una treballadora per vulneració
del dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe.
La treballadora, després de
ser acomiadada, demandà a
la Companyia en qüestió al
sentir-se discriminada per raó
del seu salari respecte dels
seus companys de treball de
sexe masculí que ocupaven
una idèntica categoria
professional i realitzaven les
mateixes funcions que ella.
En aquest sentit, la sentència
del TSJ indica que el principi
d’autonomia de la voluntat
empresarial deixa un marge en
que l’acord privat o la decisió
unilateral del empresari pot
lliurement disposar la retribució
del treballador respectant els
mínims legals o convencionals,
excepte quan la diferència de
tracte en matèria salarial suposi
un tracte discriminatori per

incidir en alguna de les causes
prohibides per la Constitució i
per l’Estatut dels Treballadors.
Així doncs, el Tribunal aprecia
que la treballadora, durant els
anys 2010 a 2017 ha percebut
retribucions substancialment
inferiors a les dels seus
companys, existint unes
diferències econòmiques que
en els dos darrers anys ha
arribat a superar els 2.000 €.
En conseqüència, la Sentència
declara la nul·litat radical de
tal comportament empresarial
discriminatori i contrari al principi
d’igualtat penalitzant a l’empresa
demandada a restituir el dret de
l’actora a percebre el salari que
li correspon per categoria així
com a abonar-li la indemnització
de 35.000 € pel concepte de
danys i prejudicis patits per
tal improcedent conducta
empresarial.

FIXACIÓ DEL DIA QUE
INICIA EL PERMÍS
RETRIBUÏT
Sentència del Tribunal Suprem de
13 de febrer de 2018
Dita Sentència revoca el
pronunciament de l’Audiència
Nacional en un procediment de
conflicte col·lectiu, interpretant
quin ha de ser el dia inicial
del gaudi dels dies de permís
retribuït recollits al article 37.3
ET. Al respecte i basant-se amb
el text del Conveni Col·lectiu
del Contact center, la Sala ha
indicat que els citats permisos
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s’iniciaran el primer dia laborable
següent al del fet causant.
Així, quan el dia en el que es
produeix el fet que dóna lloc
al permís retribuït sigui festiu,
no s’iniciarà el permís per
matrimoni, defunció o naixement
de fill fins el primer dia laborable
immediatament posterior al dia
festiu en el que es va produir el
fet causant. Aquest raonament
es fonamenta en tant que els
citats permisos tenen raó de ser
per garantir als treballadors el
gaudi en dies laborables atenent
al fet que els dies festius no
precisen de sol·licitud de permís
retribuït donat que, per se,
l’empleat no ha d’assistir al seu
lloc de treball.

PENAL
PENA ACCESSÒRIA
DE PROHIBICIÓ
D’UTILITZAR EL
METRO
Sentencia del Tribunal Suprem de
16 de gener de 2018
El Tribunal Suprem considera
correcta la prohibició d’utilitzar
el metro de Barcelona durant
nou mesos, imposada a dos
condemnats per un delicte de
furt que es van apoderar del
telèfon mòbil d’una turista
en l’ Estació de Urquinaona,
de la línia 4. A més d’aquesta
pena, l’Audiència Provincial de
Barcelona va fixar una altra
de tres mesos de presó per a

Món Jurídic · #317 · Maig/Juny 2018

cadascun d’ells, tots dos amb
antecedents pels mateixos fets.
En concret, l’ Alt Tribunal
analitza si l’article 48.1 del Codi
Penal (prohibició d’acudir al lloc
en què s’ha comès el delicte)
permet l’adopció d’una pena
com la descrita i si concorren
els supòsits establerts en
article 57 del Codi Penal
(gravetat dels fets o perill del
delinqüent) com a base per a la
seva aplicació.
Els recurrents havien sol·licitat
que se suprimís aquesta pena,
fins i tot el Fiscal considerava
que no podia estendre’s
la prohibició a totes les
instal·lacions del metro de la
ciutat, havent de limitar-se la
prohibició al lloc on s’havia
comès el delicte.
La Sala Segona, no obstant això,
considera que “pot admetre’s
amb naturalitat i sense forçar
ni el llenguatge, tant en la
seva versió popular o vulgar
com en la més acadèmica; ni
la naturalesa de les coses, que
les instal·lacions de la xarxa
de metropolità d’una ciutat,
connectades totes entre si,
constitueixen un lloc; un lloc
ben delimitat, encara que no
sigui regular i s’estengui amb un
llarg quilometratge pel subsòl
de la capital amb dependències
que apuntar a l’exterior –les
respectives estacions- per
accedir a o des de la superfície”.
La sentència explica també
que existeixen raons suficients
per a l’adopció de la mesura,
que requereix - per a la seva
imposició - una valoració sobre
la gravetat del fet o el perill
del condemnat. En aquest
sentit, la resolució assenyala
que la reincidència pot ser una
demostració d’aquest perill.
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El Tribunal addueix que
l’Audiència Provincial de
Barcelona va valorar, per a la
imposició de la mesura, que
els recurrents es dedicaven
“amb signes que evoquen
certa professionalitat a aquesta
activitat sostractiva en aquest
mitjà de transport, escenari
especialment apte per a una
delinqüència com la descrita en
el fet provat.

prestatari en la seva qualitat
de subjecte passiu de l’impost.
No obstant, la rellevància
de la sentència va molt més
enllà d’aquesta qüestió ja que
estableix que una clàusula
incorporada en un contracte
celebrat amb un consumidor pel
qual s’atribueix al mateix, de
forma indiscriminada i sense fer
cap distinció, és nul.la per ser
abusiva.

L’habilitat demostrada i l’actuació
coordinada dels dos; la prèvia
condemna de tots dos per
un mateix delicte de furt; i la
seva habitual presència allí, no
justificada per un recorregut
rutinari cada dia, fan fundada
aquesta estimació”.

Amb aquest pronunciament, i
en tots els casos, com sol ser
freqüent, en els que existeixi
una clàusula genèrica per la
qual s’atribueix el pagament de
qualsevol despesa o impost que
s’ocasioni com a conseqüència
de la firma del contracte (tot i
que es desglossin els conceptes)
al consumidor, la clàusula
es nul·la en la seva totalitat.
D’aquesta manera la discussió ja
no es centra de forma particular
en la nul·litat de cada un dels
conceptes, sinó que es declara
de forma genèrica.

CIVIL
NUL·LITAT DE
CLÀUSULES
GENÈRIQUES
STS 848/2018
(Sala Civil) de 15 de març
La rellevància d’aquesta
sentència recau fonamentalment
en dos aspectes diversos que
es desprenen de lectura de la
part dispositiva de la sentencia
i, especialment, de la seva
fonamentació jurídica. D’una
banda, la sentència resol una
qüestió altament discutida fins
al moment que es la referent a
quina de les parts signants en
un contracte de préstec amb
garantia hipotecaria ha d’assumir
el pagament de l’impost d’actes
jurídics documentats que grava
l’operació.
Sobre aquesta qüestió, el
TS conclou que correspon al

No obstant, indica a continuació
el TS que la declaració de la
nul·litat s’ha de distingir dels
efectes de la nul·litat que en
aquest cas concret el que
produirà es que la relació entre
les parts es reguli estrictament
d’acord amb les normes
jurídiques aplicables a cada cas
concret.
És a dir, s’haurà de determinar
en cada cas concret, d’acord
amb la llei, a qui correspondria
assumir el pagament de cada un
dels conceptes, sent aquesta
última funció del jutge.
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MÓN FISCAL
Gemma Sala Valero
Col·legiada núm. 29.349

ALERTA FISCAL: CESSIÓ D’ÚS
D’HABITATGES AMB FINS TURÍSICS
Aquesta nova obligació d’informació té per objectiu la prevenció del frau fiscal, i s’estableix per les
persones o entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i els cessionaris de l’ús
d’habitatges amb fins turístics ja sigui a títol onerós
o gratuït, i en particular per les anomenades “plataformes col·laboratives”, i es compleix a través del
model 179 de declaració informativa trimestral.
Queden excloses d’aquest concepte, i per tant
no han de presentar el nou model de declaració
informativa a Hisenda, les operacions d’arrendaments o subarrendaments d’habitatges tal i com es
defineixen a la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’Arrendaments Urbans, i els allotjaments turístics
regulats per la seva normativa específica.
L’ADMINISTRACIÓ DIU:
LÍMIT INDEPENDENT A LA REDUCCIÓ DELS
PLANS DE PENSIONS I LA MUTUALITATS
Els advocats i professionals que estan pensant en
jubilar-se i tenen contractat un o més plans de pensions i la pensió provinent de la mutualitat del seu

col·lectiu corresponent, els convé rescatar les aportacions realitzades abans de l’any 2007 en forma de
capital i en dos exercicis diferents.
La normativa tributària estableix que, per a poder
aplicar la reducció del 40% sobre les quantitats
percebudes en concepte de pla de pensions, han
de provenir d’aportacions efectuades abans del
31/12/2006 i s’han de cobrar en forma de capital en
un únic exercici. Així, si el titular del pla de pensions
el recupera en forma de capital, però en dos o més
exercicis, només podrà aplicar la reducció en un
d’ells.
En canvi, si les prestacions que ha de percebre corresponen a plans de pensions i a la pensió provinent de la mutualitat de previsió social, la reducció
s’aplica de forma independent.
Segons es desprèn de la consulta vinculant de la
Direcció General de Tributs V0357-17 “En el supòsit
de percebre en forma de capital prestacions derivades de plans de pensions i d’una mutualitat de
previsió social per la mateixa contingència, l’aplicació de la reducció del 40% de l’art. 17.2b) IRPF
es referirà a les prestacions dels plans de pensions
i a la de la mutualitat de previsió social de forma
independent.”.
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Donat que quan es cobren aquestes aportacions
s’han d’incloure a la base general de l’IRPF i, per
tant, tributen en una escala progressiva, si les prestacions es perceben en dos períodes impositius
diferents el contribuent reduirà considerablement la
seva fiscalitat.
Per això, recomanem que aquells que han de rescatar un o més plans de pensions i la pensió provinent
de la mutualitat, i les aportacions compleixin els
requisits esmentats en el segon paràgraf, retirin en
un exercici el pla o plans de pensions i en un altre,
la prestació procedent de la mutualitat.
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En el supòsit objecte de cassació els rendiments es
perceben al 2009 i procedeixen d’un procediment
de concurs de creditors seguit davant del jutjat corresponent.
Segons el TS els ingressos obtinguts per un advocat
en exercici de la seva professió per la seva actuació
de defensa processal en un litigi que ha durat més
de dos anys percebut d’una sola vegada o en vàries
en el mateix exercici, es consideren generats en un
període superior a dos anys als efectes de l’article
esmentat.

Per als que es van jubilar entre els exercicis 2010
a 2015, el règim transitori determina que, podran
aplicar la reducció si la prestació la cobren fins a
la finalització del vuitè any en que es va produir
la jubilació. Així mateix, els que es van jubilar en
períodes anteriors, o sigui, del 2009 en darrera, podien aplicar la reducció si la van percebre abans de
31/12/2016.

Per la seva banda, l’Administració considera que no
es pot aplicar la reducció ja que el mateix contribuent va admetre que al 2007 i 2011 també havia
percebut rendiments generats en diferents exercicis, el que demostra, segons la AEAT, que encara
que desenvolupa diferents tipus d’assessorament
i al marge de com minuti els honoraris, la seva
activitat dóna lloc de forma regular a l’obtenció
de rendiments derivats de l’assistència jurídica en
procediments judicials que es prolonguen més de
dos anys, però els honoraris es meriten per cada
actuació i període de generació i no es corresponen amb la durada del plet ni de com es facturen
pel cobrament. Segons la demanda en el supòsit
plantejat que és l’activitat d’advocat està dins de
l’exclusió que preveu l’apartat tercer de l’article.
32.1 LIRPF.

A TENIR EN COMPTE: REDUCCIÓ DEL 30% EN
IRPF PELS HONORARI PERCEBUTS EN UN SOL
EXERCICI PER LA DEFENSA D’UN LITIGI QUE
HA DURAT MÉS DE DOS ANYS

El TS estima el recurs interposat pel contribuent i
considera que la interpretació d’aquesta excepció
ha de fer-se en referència als ingressos obtinguts
pel subjecte passiu, no atenent al sector o la professió que realitza.

En aquest sentit, cal recordar que amb l’última
reforma fiscal de la renda es va limitar l’aplicació
d’aquesta reducció en el temps. A partir del 2015
els qui es jubilin podran aplicar la reducció del 40%
si la prestació la perceben durant l’any en que es
produeixi la contingència que permeti cobrar la
prestació i durant els dos exercicis següents.

Els rendiments que percep un advocat en l’exercici professional per assessorament o defensa en
litigis que es prolonguen en el temps durant més
de dos anys, i es perceben a la finalització en un
únic període impositiu, es consideren rendiments
irregulars i, per tant, poden gaudir de la reducció del
30% en concepte de rendiments irregulars, prevista
a l’art.32.1 LIRPF.
El Tribunal Suprem en una recent sentència (núm.
429/2018 de 19 de març) interpreta l’excepció prevista al paràgraf tercer de l’article esmentat que
exclou de la reducció els rendiments que procedeixen per l’exercici d’una activitat econòmica que
de forma regular o habitual obtingui aquest tipus de
rendiments.

Un cop els rendiments queden enquadrats entre
els rendiments definits en el paràgraf primer correspon a l’Administració la càrrega de provar que
concorren les circumstàncies de l’exclusió del
paràgraf tercer.
Per tant, el Suprem considera que si l’advocat
percep honoraris d’un plet que ha durat dos o més
anys en un període únic, sí que procedeix l’aplicació de la reducció 30% en concepte de rendiments
irregulars. Això suposa que en el supòsit, per
exemple, que l’advocat estigui tributant al marginal
màxim del 48%, aquests rendiments tributaran al
33,60% i representa 14,40 punts d’estalvi fiscal
a l’IRPF o una rebaixa del tipus marginal aplicable
del 30%.

GDPR: FECHA LIMITE
25 DE MAYO DE 2018
En fecha 25 de mayo de 2018, entró en vigor el Nuevo Reglamento Europeo de
Protección de datos; a continuación se exponen las principales novedades de la
nueva regulación y los cambios y adaptaciones de obligada ejecución para todas
las personas físicas y jurídicas afectadas.

Javier García Mallol
Col·legiado núm. 25.342

E

n mayo de 2016, la Unión Europea presentó el GDPR, el nuevo Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, conocido por
sus siglas en inglés, General Data Protection Regulation, es decir el nuevo reglamento general
de protección de datos de carácter personal. Esta ley
viene a regular como norma general, sustituyendo o
complementando la normativa nacional de cada Estado
miembro en esta materia.
El espíritu de la presente ley es dar a la ciudadanía
Europea una mayor protección y control sobre su
información privada, por lo que obliga a empresas y
Administraciones a adaptarse y asegurar el almacenamiento de información sensible en toda la comunidad
europea.
En efecto, el 25 de mayo de 2018, esa era la fecha
límite que teníamos todos y cada uno de nosotros, de
todos aquellos que tratamos datos de carácter personal
de terceros, para adaptarnos a la nueva regulación y al
mandato de esta; este es el periodo de adaptación que
se estableció en la propia ley, momento en que resultará de plena aplicación.

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos
entró en vigor 20 días después de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de mayo de
2016 y se está aplicando efectivamente en todos los
Estados miembros, incluida España, a partir del 25 de
mayo de 2018.
Esta ley afecta a toda empresa o autónomo que almacene o recolecte datos de personas físicas, como podrían ser sus empleados, sus clientes, o el currículum
vitae de candidatos. Quedarían exentas de su aplicación aquellas empresas que solo almacenaran datos
de otras empresas, pero hoy en día, que únicamente
almacenen esos datos en exclusiva son las menos.
En el caso de España, esta ley no deroga nuestra actual LOPD 15/1999, de 13 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal) que
entró en vigor el año 1999, sino que la complementa.
Esta ley viene a desarrollar el art. 18 de la Constitución española que regula el derecho a la intimidad
personal y familiar, y el secreto a las comunicaciones.
Pese a que la LOPD debía estar adaptada al nuevo reglamento europeo, es muy probable que el dia 25 de
mayo todavía no estuviese adaptada.
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Las principales novedades que nos reportará esta ley
supranacional son las siguientes,
Hasta ahora y a través de la LOPD, todo usuario, cliente o persona que figure en uno de nuestros archivos
tiene una serie de derechos conocidos como ARCO; a
saber, Acceso a los Datos, Rectificación de los mismos,
Cancelación de los registros y Oposición al uso de los
mismos para determinados fines, entre otros, los publicitarios. La LOPD garantiza asimismo que nuestros
datos sean corregidos, si han variado los motivos de
su inserción y previa
acreditación de modiEN EL CASO DE
ficación, en un plazo
breve de las bases de
ESPAÑA, ESTA
datos en que figuren,
LEY NO DEROGA para evitar daños a las
personas ahí incluidas,
NUESTRA ACTU(por ejemplo borrarAL LOPD 15/1999, nos de una lista de
DE 13 DE DICIEM- morosos en la que por
desidia o cualquier otra
BRE (LEY ORGÁrazón no se nos elimiNICA DE PROTEC- nó en su momento).

CIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER
PERSONAL) QUE
ENTRÓ EN VIGOR
EL AÑO 1999,
SINO QUE LA
COMPLEMENTA

Como novedad no
recogida en nuestra
anterior legislación, se
recoge la noción del
derecho al olvido, es
decir, mediante el cual
podemos solicitar la
supresión o rectificación de datos personales en internet, o el
derecho a la portabilidad de los mismos.
Regulado por el artículo 17 del texto. El Reglamento
dispone que: “El interesado tendrá derecho a obtener
sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
supresión de los datos personales que le conciernan, el
cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los
datos personales”
Incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos de carácter personal en los buscadores generales cuando la información es obsoleta
o ya no tiene relevancia, aunque la publicación original
sea legítima.
Otra de las grandes novedades de la GDPR es la creación de la figura del DPO (Data Protection Officer),
constituye uno de los elementos claves del RGPD, es
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un garante del cumplimiento de la normativa en protección de datos, pero no sustituye a las autoridades
de control; dicha figura debe ser incorporada, y así lo
regula el art. 37 RGPD
1. Cuando el tratamiento de los datos sea realizado por
una autoridad u organismo público.
2. Cuando las actividades principales del responsable
consistan en operaciones de tratamiento, que por su
naturaleza, requieran una observación habitual de interesados a gran escala.
3. Si las actividades principales del responsable implican el tratamiento a gran escala de datos especiales o
personales referidos a condenas o delitos.
Sus funciones se regulan en el art. 39 del RGPD, entre
las que destacan principalmente en asesorar e informar, así como supervisar el cumplimiento de la normativa del GDPR.
Hasta el momento parecía algo laxa la aplicación de la
LOPD, que no lo era, dado que se han llegado a imponer sanciones en su periodo de aplicación individual,
de extrema gravedad que pueden hacer tambalear a
cualquier PYME; pero es que ahora, el rigor aumenta
considerablemente como veremos.
A partir de ahora tendremos que cambiar nuestra mentalidad en la aplicación de esta normativa, lo cual conllevará una serie de obligaciones, que deberemos cumplir
tanto si operamos a nivel profesional como empresarial.
Hasta ahora, la LOPD exigía proteger los datos con la
toma de determinadas medidas de seguridad, pero a
partir de la aplicación de la GDPR, ordena un más estricto y eficaz control de la seguridad en el tratamiento
de los datos de carácter personal de terceras personas.
Cambios:
• Los sujetos obligados deben custodiar la información
de las personas físicas adecuadamente, protegiendo la
información de pérdidas. Por lo que las copias de seguridad pasan a ser obligatorias.
• Los datos han de estar debidamente protegidos de
accesos, intrusiones o eliminación con las medidas de
seguridad y cifrado pertinentes.
• Si hubiera una fuga de información la organización
afectada deberá comunicar al organismo supervisor de
la UE de la fuga antes de 72h.
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una de ellas prevé un rango de sanciones diferente que
variará dependiendo de la graduación anteriormente
mencionada. Específicamente, las infracciones leves
se enfrentan a sanciones entre 601,01 € y 60.101,21
€, las infracciones graves a sanciones entre 60.101,21
€ y 300.506,25 €, y por último, las infracciones muy
graves se enfrentan a sanciones entre 300.506,25 € y
601.012,1€.

Pues sí, lo que hasta ahora se venía haciendo (los que
lo hacían) de una forma más o menos práctica y esporádica, como son las copias de seguridad, ahora se
hace imprescindible la realización de una copia interna
y otra en servidores externos, dado que los ciberataques podrían acabar con las copias de los servidores
internos, se busca mayor seguridad y fiabilidad.
Deviene en obligatorio el cifrado de la información,
pensado para el caso de la perdida de información, que
ésta no pudiera ser usada fraudulentamente, y para la
transmisión de esta a través de la red.
Respecto al régimen sancionador, también encontramos en la GDPR, una modificación sustancial que
puede concretarse en lo siguiente:
Cita el preámbulo del nuevo Reglamento General de
Protección de Datos. Para “la aplicación de las normas
del presente Reglamento, cualquier infracción de este
debe ser castigada con sanciones, incluidas multas administrativas, con carácter adicional a medidas adecuadas impuestas por la autoridad de control en virtud del
presente Reglamento, o en sustitución de estas”. Los
Estados miembros “deben tener la posibilidad de establecer normas en materia de sanciones penales por
infracciones del presente Reglamento, incluidas las infracciones de normas nacionales adoptadas con arreglo
a él y dentro de sus límites. Dichas sanciones penales
pueden asimismo autorizar la privación de los beneficios obtenidos en infracción del presente Reglamento”.
De forma específica y por su importancia, cabe comenzar mencionando el sustancial incremento del importe
de las sanciones pecuniarias en aquellos casos en los
que se incurra en una infracción tipificada en el RGPD.
La LOPD, concretamente en su artículo 44, regula tres
grados de infracción: leve, grave y muy grave. Cada

Merece especial mención el art. 83 en sus apartados 4
y 5, que sin hacer mención específica a cuantías mínimas, prevé la posibilidad de sancionar las
HASTA AHORA,
infracciones cometidas con respecto al
LA LOPD EXIGÍA
tratamiento de datos
PROTEGER LOS
de carácter personal
con multas administraDATOS CON LA
tivas de 10.000.000 o
TOMA DE DE20.000.000 de euros,
o en el caso de que se
TERMINADAS
trate de una empreMEDIDAS DE SEsa, de una cuantía
equivalente al 2% o al
GURIDAD, PERO
4% como máximo del
A PARTIR DE LA
volumen de negocio
APLICACIÓN DE
anual global del ejercicio financiero anterior,
LA GDPR, ORoptándose por la de
DENA UN MÁS
mayor cuantía.

ESTRICTO Y EFICAZ CONTROL
DE LA SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL DE TERCERAS PERSONAS

Además de lo anterior,
el RGPD, permite a
los Estados miembros
establecer normas en
materia de sanciones
penales por infracciones del RGPD,
que pueden, incluso,
suponer la privación de
los beneficios obtenidos a consecuencia
del tratamiento llevado
a cabo, incumpliendo
con lo dispuesto en la
normativa.

En definitiva, poco tiempo queda a empresa, empresarios y profesionales para adaptarse a la nueva regulación europea, que nos posicionará en un ámbito de
mayor transparencia y seguridad, que redundará en una
mayor confianza del cliente respecto de la prestación
de servicios profesionales.

ASSETJAMENT I CIBERASSETJAMENT I
LA CONVENCIÓ DELS DRETS DEL NEN
L’autora que signa aquest article fa una exposició sistemàtica de les “formes de
violència” envers els nens, tot establint diversos graus de responsabilitat, però
sobretot convidant a la societat i a les administracions a utilitzar les eines de
prevenció o limitació d’aquestes greus conductes.

Mª Carmen Regueiro
Col·legiada núm. 16.616

E

l 20 de novembre de 2014 la Convenció sobre
els Drets del Nen va complir 25 anys des de la
seva aprovació pels Estats membres de Nacions
Unides. La Convenció reconeix a les nenes, els
nens i els adolescents com a subjectes de drets
i estableix que els Estats han de garantir els seus drets de
manera prioritària.
El Comitè dels Drets del Nen, en la seva tasca de donar a
conèixer, vigilar el compliment de la Convenció i promoure
els drets dels nens protegits en aquest instrument internacional, ha redactat un document publicat per UNICEF que
conté 17 Observacions Generals que el Comitè dels Drets
del Nen ha emès des de 2001 fins al 2014, en les quals
s’aborden els drets i principis rectors de la Convenció.
L’Observació General nº 13 ve referida a l’article 19 de la Convenció relatiu al dret del nen a no ser objecte de cap manera
de violència, i té la seva raó de ser, com indica el propi Comitè, “a causa de l’alarmant magnitud i intensitat de la violència
exercida contra els nens. Cal reforçar i ampliar massivament
les mesures destinades a acabar amb la violència per posar
fi de manera efectiva a aquestes pràctiques, que dificulten
el desenvolupament dels nens i la possible adopció per les
societats de mitjans pacífics de solució de conflictes”.
El Comitè manté que tota forma de violència contra els
nens és inacceptable i que la redacció del citat article 19
“tota forma de perjudici o abús físic o mental” no deixa
espai per a cap grau de violència legalitzada contra els
nens, amb independència de freqüència, gravetat o intenció o no de causar un dany.
En el text de l’Observació General nº 13 s’enumera una
llista, no exhaustiva de les diferents formes de violència
sobre els menors: a les mans d’adults i també d’altres
nens, descuit o tracte negligent, violència mental i física,

abús i explotació sexual, càstigs corporals, tortures i tractes
inhumans, violència entre nens i violència a través de les
tecnologies de la informació i comunicacions, sent aquestes dues últimes formes les que aquí ens ocupen aquí, l’assetjament escolar i el “ciberacoso”, comunament coneguts
per les seves accepcions angleses “bullying i ciberbullying”.
El Comitè estableix que el terme “adoptarà” de l’article 19 no deixa marge a la discreció dels “estats part”;
aquests tenen l’obligació d’adoptar “totes les mesures
apropiades” a fi de fer respectar plenament aquest dret
per a tots els nens, la qual cosa passa per adoptar mesurades “mesures legislatives, administratives, socials i
educatives apropiades”
Assistim en l’actualitat al nostre país a un increment preocupant dels casos d’assetjament escolar. Diàriament llegim
en la premsa notícies sobre casos d’assetjament i ciberassetjament, en ocasions, amb resultats devastadors per a
nens que arriben fins i tot al suïcidi per no poder suportar
més anar al centre escolar.
Això ens hauria de portar a la reflexió sobre què és el que
des de la societat i/o estat s’està fent malament per
prevenir o limitar en la mesura del possible aquestes actuacions i en el cas que ocorrin, quin i els qui i de quina
forma s’ha d’actuar per evitar aquest tipus de violència
contra els menors.
És necessari fer un treball de prevenció des de conscienciació als nens i pares, educant als menors en valors
com el respecte al proïsme i la correcta utilització de les
noves tecnologies. Però també des dels centres escolars
han d’implementar-se protocols per detectar i actuar amb
fermesa i rapidesa, protocols que o bé no existeixen, o no
s’apliquen correctament, o el que és pitjor, en alguns cas
s’oculten pel propi centre escolar pel desprestigio que això
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LA VIA JUDICIAL
HAURIA DE SER
L’ÚLTIM RECURS,
PERÒ ENCARA
SENT L’ÚLTIM,
ES FA NECESSARI
EN ELS CASOS EN
QUÈ LA PREVENCIÓ NO HAGI
FUNCIONAT I
ENS TROBEM
DAVANT FETS
CONSUMATS
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pot ocasionar, quan en
realitat el desprestigio precisament és el
contrari: si el tema surt
a l’opinió pública i el
centre no ha fet gens
per negligència o ocultament, la seva credibilitat
queda més en dubte.

La via judicial hauria de
ser l’últim recurs, però
encara sent l’últim, es
fa necessari en cas en
els quals la prevenció no
hagi funcionat i ens trobem davant fets consumats. No són molts els
supòsits que arriben als
tribunals en proporció
als quals tenen lloc en
la vida diària, pel silenci
del menor per por, dels pares per no saber on acudir o per
intentar arribar a acords abans del procés judicial i dels centres escolars per la qüestió indicada de desprestigio.

La responsabilitat judicial dependrà de l’edat del menor infractor en el moment en què es va realitzar l’assetjament.
Als menors entre 14 a 18 anys se’ls aplicarà la Llei
5/2000 de 12 de gener de responsabilitat penal de
menors (L0RPM) i s’aplicaran els tipus previstos en el
CP: lesions, amenaces, injúries, coaccions, vexacions injustes, inducció al suïcidi i uns altres. Segons l’art. 41.3,
seran responsables solidaris els pares, tutors, acollidors
i que exerceixen guardes legals o de fet, podent el jutge
moderar aquesta responsabilitat sempre que no hagin
afavorit la conducta del menor infractor amb dol o negligència greu. Els menors de 14 anys són subjectes no
imputables penalment i per tant ha de ser l’administració
competent en tema de menors qui hagi de prendre les
mesures pertinents de conformitat amb la Llei 1/1996 de
15 de gener de protecció jurídica del Menor.
En resum, crec que tenim a la nostra mà instruments suficients
en la nostra societat per prevenir i reaccionar activament, falta
en molts casos establir protocols i aplicar-los correctament tant
per part dels organismes competents de l’estat i administracions públiques, com per part d’altres actors, ens altres pares,
educadors, psicòlegs i centres escolars, i en la mesura del possible actuar conjuntament per complir amb les recomanacions
de la Convenció de la Drets del Nen.

EXPERIÈNCIA - COMPROMÍS- QUALITAT

SERVEIS INCLOSOS PER
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
• Neteja dental anual
• Visites Odontològiques
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals
ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES.

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI

Muntaner 239, 08021 Barcelona

T. 93 200 93 39
Indústria 7, 08037 Barcelona

T. 93 458 46 11

info@mirave.es
www.mirave.es

ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA.
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els
avantatges d’una pòlissa Dental Familiar tant per als
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial de l’ICAB.

RESPONSABILITAT
DELS ADMINISTRADORS
PER PÈRDUES (ART. 367 I
363 DE LA L.S.C)
Recull i exposició de supòsits fonamentats en criteris jurisprudencials per
moderar l’exigència de responsabilitat dels administradors.

Miquel Argemi
Col·legiat núm. 21.641

L

a Ley de Sociedades de Capital estableix la
responsabilitat patrimonial dels administradors quan no convoquin, en el termini de dos
mesos, junta general per a la dissolució o
concurs, en els casos en que la societat que
administren tingui pèrdues per un valor que superi el
50% del capital social.
La raó de ser d´aquest article és la protecció dels tercers
de bona fe. El legislador parteix de la idea que, si tota
societat que acumula pèrdues desapareix del trànsit
mercantil, augmentarà la seguretat de tercers, que no
contractaran amb empreses inviables i que tindrien,
com a necessària conseqüència, que els bens o diners
invertits o l´impagament de serveis prestats no fossin
recuperables.
El risc amb que es veu amenaçat tot administrador, és
una mesura suficientment greu com perquè, tota persona
que ostenti aquest càrrec, tingui la màxima cura en la gestió empresarial en moment de dificultats de l´empresa.

Una primera lectura del text legal pot
conduir a pensar en
una responsabilitat
objectiva i universal
dels administradors
front de tot possible
creditor. No obstant,
la jurisprudència, per
tranquil·litat de tot
administrador, ha anat
moderant l´aparent
rigor legislatiu.
Tant les Audiències,
com el mateix Tribunal
Suprem, han aclarit
que, quan la llei ha volgut imputar als administradors
la responsabilitat solidària per l´impagament dels deutes socials no només ho ha limitat als crèdits posteriors a l´aparició de la causa de dissolució, si no que
aquesta responsabilitat també té límits.

LA NO DISSOLUCIÓ PER DEUTES
DE LA SOCIETAT
ÉS UNA EVIDENT
NEGLIGÈNCIA DE
L´ADMINISTRADOR O, EN EL
SEU CAS, DEL
LIQUIDADOR
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Que malgrat les pèrdues no es pot exigir responsabilitat a l´administrador si aquestes són posteriors
ens ho ratifica el Tribunal Suprem en sentència de
14.05.2015. En el cas
analitzat, el deute
EL RISC AMB QUÈ neix quan la societat
no estava en causa de
ES VEU AMENAdissolució i les pèrÇAT TOT ADMIdues de més del 50%
apareixen en anys
NISTRADOR ÉS
posteriors.

UNA MESURA
SUFICIENTMENT
GREU COM PERQUÈ, TOTA PERSONA QUE OSTENTI AQUEST
CÀRREC, TINGUI LA MÀXIMA
CURA EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL EN MOMENTS
DE DIFICULTATS
DE L´EMPRESA

Si la societat hagués
estat en causa de
dissolució en el moment de contraure el
deute, hauria obligat
als administradors a
convocar junta per
acordar la dissolució
però diu “Ninguno
de estos deberes le
eran exigibles a los
administradores demandados porqué la
sociedad deudora no
se hallaba en causa
de disolución en el
momento de contraer
la sociedad la deuda
frente a la actora. Por
tanto en el presente caso, no procede declarar la
responsabilidad de los administradores por deudas
de la sociedad“.
I és que, per a exigir a l´administrador responsabilitat
pels deutes impagats de la societat no només hi ha
d´haver un incompliment evident d´un deure legal, si
no que, a més, de que d´aquest incompliment s´ha
de derivar, de manera directa, l´impagament del crèdit reclamat.
La no dissolució per deutes de la societat és una evident negligència de l´administrador, o en el seu cas,
del liquidador. Però per a que l´acció individual de
responsabilitat prosperi és necessari demostrar que,
d´haver-se realitzat la correcta dissolució i liquidació
sí hagués estat possible al creditor cobrar, almenys
parcialment, el seu crèdit.
Això, sens dubte, exigirà al creditor social, almenys
i com a mínim, una sòlida argumentació de la seva
reclamació, tendent a demostrar, ni que només sigui
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indiciàriament, que la no dissolució a temps de la societat ha comportat l´impagament del crèdit.
A partir de la correcta i raonable justificació del creditor, s´exigirà a l´administrador la càrrega de la prova de
quina era la situació patrimonial de la societat abans i
després del naixement del crèdit que se li reclama.
Així ho exigeix el Tribunal Suprem a la sentència de
18.04.2016, quan diu que “para que prospere la acción
individual en estos casos, no basta con que la sociedad
hubiera estado en causa de disolución y no hubiera
sido formalmente disuelta, sino que es preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible al acreedor
hacerse cobro de su crédito, total o parcialmente.”
Per altra banda, la moderació en l´exigència de
responsabilitat per deutes també s´ha fonamentat
en l´obligació que el creditor actuï d´acord amb les
regles pròpies de la bona fe, tal com disposa l´article
7.1 del Código Civil. Així, tot i que sovint s´ha delimitat com una responsabilitat objectiva, l´administrador
quedaria exonerat quan el reclamant tenia coneixement de la deficitària situació de la societat en el
moment de la generació del crèdit i, malgrat aquest
coneixement, va accedir a contractar amb la societat.
Per tant, el perjudicat no pot fonamentar la responsabilitat de l´administrador en aquelles circumstàncies
que coneixia, o havia de conèixer al temps de contractar. Si en aquell moment coneixia dels riscos de
la contractació, i els va acceptar com ho demostra el
fet que, malgrat tot, va consentir a contractar amb la
societat, després, quan el seu crèdit queda impagat,
podrà actuar contra la mercantil però no patrimonialment contra els administradors. (STS 27.05.2004).
Finalment, una última matisació en la responsabilitat
la trobem en els casos en que no li era exigible saber
a l´administrador si en una data concreta la situació
de la societat era de pèrdues qualificades i, per tant,
existia l´obligació de dissoldre-la.
En aquest sentit la SAP Zaragoza 20.01.17 ha dit que
no és exigible la responsabilitat de l´administrador
quan no li era exigible legalment a l´administrador
saber la situació econòmica de l´empresa i, només
una exigència de diligència extrema, que superaria
fins i tot la molt rigorosa exigida per la llei a l´administrador, podria justificar tal exigència que es descarta
perquè, en l´empresa estudiada, no era jurídicament
obligatori tenir un balanç de comprovació diari.
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Pi i Sunyer, un home molt obert, el
Col·legi va obrir-se més. L'any 1960 es va
aprovar la Compilació del dret civil català
per les Corts espanyoles (després de
moltes retallades). L'any 61 es va fer un
curs al Col·legi d'Advocats per tal que els
advocats la coneguessin a fons, i al
costat de Roca Sastre i advocats il·lustres
també alguns advocats joves com en
Pintó Ruiz i jo mateix vam participar-hi. En
el meu cas vaig acceptar perquè vaig
poder impartir les dues lliçons en català,
sota la meva responsabilitat.
La meva col·laboració amb el Col·legi va
créixer arran de l'organització del
Congrés de cultura catalana que estava
promogut pel Col·legi d'Advocats de
Barcelona. En acabar el Congrés, Pintó
Ruiz em va demanar que formés part de
la seva candidatura; i vaig ser de la
Junta de Govern del 1978 al 1982.

E

l 5 d’abril de 2018 va morir, als 102 anys, el
catedràtic d’Història del Dret Josep Maria
Font Rius, membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, de l’Institut
d’Estudis Catalans i de l’Acadèmia de Bones
Lletres i antic Degà de la Facultat de Dret de la UB.
Nascut a Barcelona el 12 d’abril de 1915, Josep Maria
Font Rius fou deixeble de Ramon d’Abadal i de Vinyals i
de José Maria de Valdeavellano i ha estat tot un referent
en el món jurídic de Catalunya i un acadèmic constant i
sàviament exemplar. Com van dir els seus fills a l’acte
de comiat, era jesuïta de formació, benedictí de vocació i franciscà d’actuació. Persona eminent, treballadora,
pragmàtica i arrelada al país, va tenir el mèrit de fer compatible una cultura jurídica i històrica extraordinària, amb
un coneixement profund de les institucions catalanes i,
per extensió, també de les peninsulars en general i del
Migdia francès, amb una bonhomia entranyable i una tan
sorprenent com dissimulada capacitat de gestió.
Fou catedràtic d’Història del Dret a les universitats de La
Laguna, Múrcia, València i, des de 1954 fins a la jubilació
el 1985, de Barcelona. Fou degà de la Facultat de Dret de
Barcelona, responsable del seu trasllat a l’actual edifici
de la Diagonal. Va publicar centenars d’articles i obres
cabdals. Era doctor honoris causa per les universitats de
Montpeller i de Bordeus i, entre altres condecoracions i
dignitats, comptava amb les de fill adoptiu de Centelles
i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Font
Rius seria, avui, un personatge del tot digne dels homenots de Josep Pla. Una colla de ciutadans que de manera
dissimulada i només amb el seu esforç i saviesa personal,
van fer del Segle XX, un segle tan farcit de crisis i maltempsades, un segle d’Or per a Catalunya.

E

Com viu un advocat l'experiència
de ser Conseller de Justícia?
Em va fer molta il·lusió ser Conseller de
Justícia, perquè els dos grans ideals a la
meva vida són la Justícia i Catalunya, i
gràcies al meu nomenament com a
conseller vaig servir a Catalunya amb
allò que més m'agrada, el dret.

Justícia va ser un augment de les
retribucions als advocats del Torn
d'Ofici.
Vostè va ser també impulsor de
lleis com el Codi de successions?
Vam començar la reforma del Dret
Català quan vaig entrar com a conseller
de Justícia. S'havia de modernitzar i
constitucionalitzar
la
compilació,
perquè en aquella època, per exemple,
es parlava de fills il·legítims i s'havia
d'actualitzar respecte del que es vivia
en la societat.
La primera legislatura es va acabar amb
la Llei de la Reforma de la Compilació
del Dret Civil Català. El dret català
estava necessitat de reforma, i a més
també es va promulgar la llei de
normalització lingüística; al meu criteri
aquestes van ser les dues lleis més
importants de tota la legislatura.
Jo sempre he cregut en la codificació,
que entre altres avantatges facilita
l'aplicació del dret i concretament el
treball dels jutges.
Ara s'està realitzant una altra reforma
per la total codificació del nostre

l 25 d’abril va morir a Barcelona, als 93dret. Potser s'han intensificat els
canvis, ja que avui en dia, la societat
Quines són les tasques que
anys, Agustí Bassols
i Parés,
catalaniscanvia amb molta rapidesa i el dret
com a conseller
de Justícia
ha de contemplar aquesta realitat,
més destacaria?
ta de cor i home de
dret que va destacar
però també necessita una certa
La tasca que més destacaria va ser la
informatització dels jutjats. Això es va
per la seva activitat
cívica i política. Va consolidació.
ser
començar a Catalunya, i ho va impulsar
Considero que la forma en què s'està
la Conselleria
de la
militant des de molt
jovedea Justícia
UnióarranDemocràduent a terme el Codi civil de Catalunya
idea del Col·legi de procuradors, amb
-la
Antonio
Anzizu al capdavant.
Després a
tica, soci fundador d’Òmnium
Cultural
i membre
decodificació- s'adapta a aquestes
circumstàncies, perquè facilita la
Madrid es van interessar pel projecte i
la Junta d’aquesta entitat entre
1967
i 1977.
incorporació de nous preceptes sense
els vam oferir
les nostres
experiències.
alterar l'ordenació del text.
També recordo, que el darrer decret
que vaig signar com a Conseller de

També va ser vicepresident del Comitè executiu! Roser Ripoll
del Congrés de Culturacatalana (1975-1977 i va
formar part de la Junta de Govern de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (1978-1982).
Entre 1982 i 1992 va ser conseller de Justícia, en
dues ocasions, i de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
Posteriorment va ser membre del Consell Consultiu
de la Generalitat, òrgan que va arribar a presidir.
Com a conseller de Justícia va assumir el traspàs a
la Generalitat del sistema penitenciari, cosa que ha
permès modernitzar-lo i orientar-lo cap a polítiques
de respecte i de rehabilitació dels presos i, sobretot, va impulsar, amb constància i molt de consens
jurídic i polític, la recuperació del Dret Civil de Catalunya amb una considerable obra legislativa que,
per mitjà de lleis successives, ha arribat a dotar el
nostre país d’un Codi Civil alhora arrelat a la tradició catalana i ajustat a les necessitats de la societat
actual. Va entrar a l’Acadèmia el 1992 amb el discurs
d’ingrés Vers la codificació del dret civil català.
La reforma prèvia de 1984, llegit el 26 de maig
d’aquell any i n’ha estat membre actiu durant un
quart de segle.
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DES DE LA JUNTA

APROVADA LA
GESTIÓ ANUAL DE LA
JUNTA, LA MEMÒRIA
D’ACTIVITATS, ELS
ESTATS FINANCERS
I LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2017
En el marc de l’Assemblea General Ordinària celebrada
el dijous 26 d’abril de 2018 a la Sala d’Actes de l’ICAB, es
va aprovar amb gairebé el 72% dels vots a favor la gestió
anual de la Junta de Govern, la memòria del Col·legi, els
estats financers i la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017.
La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va iniciar la seva
intervenció recordant que, tot i que el que s’aprovava era
la gestió de la Junta durant tot l’exercici 2017, l’activitat
total de l’any ha estat compartida amb l’equip del degà
Oriol Rusca.
Tot seguit, va resumir una voluminosa memòria d’activitats, començant per una radiografia actual del Col·legi,
format per més de 24.000 col·legiats i col·legiades, entre
ells 8.000 no exercents, i la paritat pràcticament assolida.
Mª Eugènia Gay va assenyalar que el que dóna raó de ser
al Col·legi com a Corporació de Dret Públic és el que té
a veure amb les Funcions Públiques i legals. En aquest
sentit es desenvolupa una intensa activitat, amb el següent resultat: Només un 3% dels advocats han patit un
expedient de queixa, demostrant un correcte exercici a
través de Deontologia; la resolució de les sol·licituds del
dret a justícia gratuïta detecta un 25% de peticions que
han de ser rebutjades; la designació d’advocats per a la

defensa d’assumptes judicials i per l’assistència al detingut és de més de 100.000 designacions anuals.
Aquesta situació va donar peu a parlar de la transparència i va explicar que s’ha consolidat un projecte que va
iniciar l’anterior equip de govern, com és la publicació de
la Base de dades de Resolucions Col·legials en matèria de
deontologia o del torn d’ofici. Així mateix, s’ha aprovat un
Codi ètic per garantir la correcta actuació de la direcció,
treballadors, membres de comissions i seccions i col·laboradors de l’ICAB; alhora que s’ha posat en marxa la revisió
i avaluació de l’organització per fer-la més eficient.
Per acabar amb les funcions públiques, Mª Eugènia
Gay va afegir la necessitat de respondre eficaçment i
ràpidament davant dels problemes que afectin grans
col·lectius en situació de vulnerabilitat, tal com ho va fer
després de l’atemptat de les Rambles posant un servei
d’Orientació Jurídica per a les víctimes i familiars.
Responent al paper vertebrador de la societat, es va impulsar la Comissió Independent per la mediació, el diàleg
i la reconciliació, liderada per l’ICAB al costat d’altres
Col·legis professionals, institucions, sindicats i universitats, i amb el suport de 150 entitats de prestigi a Catalunya i més de 500 persones a títol individual. Una Comissió
que va néixer amb la finalitat de buscar les bases que
condueixin a un diàleg serè i reflexiu que porti a gestionar
el conflicte català, sense cap posicionament polític i mantenint la neutralitat.
Serveis per als Col·legiats. Per al Col·legi és fonamental
la Formació continuada dels professionals en les darreres
novetats amb qualitat i rapidesa i la innovació. En aquest
sentit la degana ha destacat les 22.000 inscripcions en
més de 500 activitats que han sumat més de 4.000 hores
de formació. La Biblioteca que ha atès unes 60.000 peticions. El SOOP que ha publicat més de 1.700 ofertes a la
Borsa. La Comissió d’estrangeria que ha donat resposta a
més de 3.500 consultes. I finalment, s’han lliurat gairebé
100.000 togues en els diferents edificis judicials.
Els col·legiats i col·legiades troben també suport a la
formació i al desenvolupament de les seves especialitzacions, alhora que satisfan noves necessitats socials, amb la creació de noves Comissions, com la de
Relacions Internacionals i la de Transformació digital,
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la Secció de Consum i el Grup de Treball en relació a la
violència de gènere, que ja van ser presentats en roda
de premsa donant compte dels 100 dies de govern.
La degana va explicar que una altra de les grans fites
de la Junta, l’abaratiment dels costos de la pòlissa de
Responsabilitat Civil, s’ha aconseguit en gairebé un 50%
per a la pòlissa bàsica i en un 4% per a la modalitat professional. L’objectiu, no obstant això, és millorar-ne les
condicions i el preu. Al mateix temps, s’han rebaixat les
quotes col·legials.
El prestigi de l’ICAB queda palès, així mateix, amb la
seva presència a altres entitats a través dels seus òrgans
de govern: El Col·legi és seu de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, ostenta la presidència
de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya, forma part dels patronats de la Fundació
Instituto Investigación Aplicada a la Abogacía, la Fundació Ferrer Eguizábal, la Fundació Sant Raimon de Penyafort, el Tribunal Arbitral de Barcelona i la Fundació Degà
Ignasi de Gispert. Sobre aquesta darrera Fundació, Mª
Eugènia Gay va ressaltar una de les grans funcions de la
Corporació, donar resposta i suport econòmic als advocats que pateixen dificultats per causes alienes.
Per la seva part, el tresorer, Josep Maria Balcells, va
facilitar les dades relatives a la liquidació pressupostària.
Balcells va desglossar els ingressos i despeses del 2017,
incidint en l’estabilitat i equilibri general i el petit increment de les despeses degut a la reducció de les quotes
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mensuals aprovada a l’Assemblea del passat desembre i,
posterior al tancament, per la sanció de la CNMC.
En relació a la despesa (el 91%) correspon a les partides
següents: El cost del personal (37%), les despeses derivades del manteniment i funcionament de la seu col·legial
i els seus serveis (17%), la pòlissa de Responsabilitat Civil
(increment significatiu respecte l’any passat), l’aportació
a institucions (7,7%), les col·laboracions professionals
(5,2%), la dotació d’amortització de l’immobilitzat.
En relació als ingressos (90%) aquests provenen principalment de les quotes col·legials (56%), i la resta
corresponen a: la pòlissa de Responsabilitat Civil, la
inscripció als cursos i jornades (ha passat d’1,69 MM€ a
1,42MM €, lleugerament inferior als exercicis anteriors
producte d’una menor demanda d’aquests serveis), les
subvencions de la Generalitat (Torn i SOJ), els patrocinadors i la venda de publicacions.
A continuació, el secretari de la Junta, Jesús Sánchez, va
donar pas al torn obert de preguntes entre els col·legiats
assistents a l’Assemblea.
Després de les votacions (281 vots a favor, 82 en contra i
29 abstencions), el defensor de la persona col·legiada, Joan
Maria Xiol, va presentar la memòria de la seva actuació tot
destacant que han estat 2 les queixes presentades el 2017
no podent-se resoldre perquè no pertany al seu àmbit d’actuació i competència, per la qual cosa va ressaltar la bona
gestió de tot el personal del Col·legi.

EL COL·LEGI ES MOU
PLA D’IGUALTAT DE
L’ICAB. ‘CADA DIA
ÉS 8 DE MARÇ’
L’ICAB ha presentat el Pla d’Acció per a la Igualtat 20182021, un compromís de la Junta de Govern per assolir la
igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de l’advocacia. El Pla d’Igualtat està acompanyat de la campanya ‘Cada dia és 8 de març’, amb l’objectiu de donar visibilitat a totes les fites assolides i als
nous reptes i accions futures més enllà del 8 de març,
fent-ho extensiu a la resta de mesos de l’any.
A la presentació, que va tenir lloc el 8 de maig, la Degana
de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la Diputada de la Junta de
Govern Emma Gumbert, van destacar el compromís de
treballar per impulsar els canvis normatius necessaris
per fer efectiva l’esmentada igualtat i denunciar públicament aquelles normes que no l’acompleixin. En aquest
sentit, van explicar que “és fonamental integrar l’ordenament jurídic per complir els compromisos del Conveni
del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la
violència envers la dona (Istanbul 11 de maig 2011, ratificat per l’Estat espanyol BOE 6 juny 2014)”. El Pla també
recull la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere
en les actuacions dels poder públics i la presència de les
dones en la presa de decisions.

tació a aquells despatxos que vulguin incorporar criteris de
paritat al seu funcionament. Alhora que es comptarà amb
les opinions, suggeriments i experiències exitoses dels professionals de l’advocacia per tal d’aconseguir plegats noves
fites, s’impulsaran les modificacions oportunes per assolir
la plena conciliació familiar i laboral de les advocades i que
es reconegui el dret a la maternitat, amb suspensió dels
terminis processals i assenyalaments judicials.

ESMENES A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER
MODIFICAR LA LECRIM
En aquest punt cal destacar la iniciativa recent de
l’ICAB, en la línia de les accions del projecte ‘Jo vull
ser mare’, impulsat pel Grup de l’Advocacia Jove (GAJ),
presidit per Maria Aventín i amb la col·laboració d’Oriol
Espar i Elisabet Martínez (membres i secretaria del GAJ
respectivament) i la Junta de Govern encapçalada per
la Degana Mª Eugènia Gay. La iniciativa ha consistit a
formular esmenes a la Proposició de Llei, presentada
pel grup d’ERC al Congrés dels Diputats, per la qual es
modifica el Reial Decret de 14 de desembre de 1882
pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal, per
incorporar la maternitat i paternitat entre les causes de
suspensió del judici oral. L’ICAB ha enriquit la petició de

12 MESOS - 12 FITES
2018-2021

CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ
1a Fita. Presentació del Pla Integral d’Igualtat de l’ICAB
2a Fita. Intervenir en iniciatives normatives que tendeixin a incloure
la perspective de gènere

Pel que fa a la pràctica, el Pla d’Igualtat de l’ICAB s’aplicarà en tres àmbits. El primer concerneix l’àmbit intern
del Col·legi, amb atenció a l’accés al treball, la promoció
laboral, la retribució, les mesures de conciliació, entre d’altres. Pel que fa a les comunicacions, es protocol·litzaran
les normes d’ús del llenguatge i les imatges inclusives.

3a Fita. Liderar iniciatives per la plena conciliació familiar i laboral
de les advocades en l’exercici de la professió

4a Fita. Creació d’un distintiu de qualitat per aquells despatxos
compromesos amb la igualtat i la conciliació

5a Fita. Obrir un canal de comunicacions on les advocades puguin
posar en coneixement de l’ICAB situacions que considerin
discriminatòries

6a Fita. Prioritzar actuacions per combatre la violència de gènere
7a Fita. Visualitzar l’aportació de les dones advocades i juristes en
les nostres publicacions i plans formatius

8a Fita. Incorporació de formació en igualtat en els plans docents
de l’ICAB i creació d’un segell distintiu, per posar en valor les
activitats formatives que respectin criteris de conciliació

L’abast del Pla també és d’influència immediata per impactar en les Comissions i Seccions del Col·legi, la formació i les publicacions de l’ICAB, per posar en valor el
talent i la capacitat de les advocades i les dones juristes.
Així mateix, es continuarà impulsant i desenvolupant les
actuacions que determini el grup de treball, creat al si de
l’ICAB, per combatre la violència de gènere.
Finalment, tindrà impacte en l’àmbit dels col·legiats i col·legiades i el seu entorn professional. Es redactarà la Guia per
a l’elaboració del Pla d’Igualtat dins de la secció de Guies
bàsiques de l’ICAB, amb la finalitat que pugui servir d’orien-

9a Fita. Necessitat de polítiques i mesures que garanteixin la
presència de les dones en la presa de decisions

10a Fita. Participació paritària de les dones advocades en l’entorn
mediat de l’ICAB (Comissions, Seccions i Grups de treball)

11a Fita. Protocol llenguatge i ús d’imatges inclusius amb la
diversitat de gènere

12a Fita. Celebració d’actes i campanyes en defensa de l’efectivitat
de la igualtat de gènere

La igualtat es possible si tu
tambe ens ajudes a construir la
#TimeIsNow
#Talentfemeni

PER UNA IGUALTAT REAL
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reforma ampliant-ne l’abast, per incorporar la interrupció de terminis processals en la tramitació de tots els
procediments per causa de maternitat i paternitat, i no
tan sols la suspensió de vistes, tal com inicialment pretén la iniciativa legislativa indicada per a la LECrim.

després, una eina infrautilitzada. Durant el 2017 es van tramitar a tot l’Estat 1270 procediments d’aquest tipus, 450 d’ells
a Catalunya. Unes xifres molt per sota de les que es donen
a altres països (107.000 casos anuals a Alemanya, 99.000 a
Anglaterra i 180.000 a França, per exemple).

L’ICAB també planteja la necessitat de garantir aquestes
previsions (interrupció de terminis processals i suspensió
de vistes) en els procediments de resolució alternativa (o
no jurisdiccional) de conflictes en què intervingui un advocat o advocada en exercici de la seva professió. L’ICAB
ha fet arribar les propostes d’esmena a tots els portaveus
parlamentaris de la Comissió de Justícia del Congrés.

Amb aquestes dades, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
i el Consell de l’Advocacia Catalana van decidir crear una campanya institucional per impulsar el coneixement de la Segona
Oportunitat, volent transmetre que els advocats i advocades
estan a disposició dels ciutadans per donar-los assistència jurídica en el procediment i obtenir un resultat satisfactori segons
les circumstàncies: un acord entre el deutor i el seu creditor o
bé la cancel·lació total o parcial dels seus deutes.

IMPULS A LA LLEI DE LA
SEGONA OPORTUNITAT

La campanya, amb els lemes Que els teus deutes no et
vencin i T’ajudem a començar de nou, inclou diferents
materials de comunicació (cartells, suports digitals a
les xarxes socials, vídeo...) i una Guia per a l’Advocacia.
Així mateix treballa en la creació de l’Observatori de la
Segona Oportunitat per fer un seguiment detallat de
com s’està aplicant a Catalunya (funcionament, durada,
cost, figura del notari i del mediador...).

L’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han
posat en marxa una campanya per donar a conèixer la llei
de la Segona Oportunitat, com a instrument útil i eficaç a
disposició de les persones físiques en situació d’insolvència.
La norma és una gran desconeguda per a la majoria de ciutadans i, encara, té un ús escàs. El mecanisme de la Segona
Oportunitat permet que les persones físiques, tant consumidors com empresaris, amb l’ajut d’un advocat o advocada,
puguin iniciar de forma simple i accessible un procediment
extrajudicial d’acord amb els seus creditors i, en última
instància, un procediment judicial que pot exonerar de la majoria dels seus deutes. És una bona eina per donar solució a
situacions de sobreendeutament que impedeix que moltes
famílies puguin portar una vida digna. El passat 18 d’abril es
van presentar en roda de premsa les mesures de formació,
informació i difusió del mecanisme que ha elaborat el Grup
de Treball de Segona Oportunitat de la Comissió de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana.
L’acte va comptar amb la participació de Mª Eugènia Gay,
Degana de l’ICAB; Julio J. Naveira, president del Consell de
l’Advocacia Catalana; Jesús Sánchez, secretari del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i president de la Comissió de Normativa ICAB- CICAC; Yvonne Pavía, diputada de la Junta de
Govern de l’ICAB i coordinadora del grup de treball de Segona Oportunitat; Martí Batllori, diputat del Col·legi d’Advocats de
Girona i coordinador del grup de treball de Segona Oportunitat
i Alexandra Colomina, qui va explicar com aquesta eina li ha
permès alliberar-se de determinats deutes, redreçar la seva
situació personal i patrimonial i començar des de zero. Malgrat
la seva utilitat, la Segona Oportunitat continua sent, tres anys
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PRIMAVERA DE
CONGRESSOS
CONGRÉS DE CONSUM DE L’ADVOCACIA
L’esdeveniment va donar el tret de sortida a una primavera repleta d’interessants i imprescindibles congressos per a l’advocacia. La Secció de Dret de Consum i el
Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) van organitzar
conjuntament el 1r Congrés de Consum. La Degana de
l’ICAB, Mª Eugènia Gay, el president del CICAC, Julio J.
Naveira, i el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Xavier Pons, van inaugurar el Congrés
destacant la importància de l’esdeveniment per facilitar
als advocats i advocades la formació necessària per a la
defensa dels drets dels consumidors; garantint seguretat, transparència i protecció de les seves accions. La
Degana, per la seva part, va recordar i agrair “el paper
dels advocats i jutges experts en la matèria, fent una
tasca crucial per protegir el dret europeu i l’adaptació a
aquest del nostre ordenament. El Congrés es va celebrar
coincidint amb el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors i va comptar amb una vintena d’experts participant
en dotze taules de debat, entre ells, advocats, jutges,
notaris, registradors, professors, representants de
l’Administració i d’entitats dedicades al consum. En les
diferents ponències es van abordar qüestions de màxima actualitat, especialment pel que fa a les demandes
relatives als serveis bàsics, com l’àmbit financer i aeri.
Així mateix es va tractar el compliment dels contractes
de crèdit per béns immobles, els crèdits al consum, els
retards de vols i pèrdua d’equipatges, els vicis ocults en
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les compravendes, el principi d’efectivitat de la jurisprudència comunitària i els contractes a distància. A
la segona jornada es va parlar de la Llei de la Segona
Oportunitat, la mediació i l’arbitratge en el consum i
l’obsolescència programada.
Durant el Congrés es va homenatjar els magistrats i
magistrades que han plantejat qüestions prejudicials
prèvies per defensar els drets dels consumidors, així
com els advocats i advocades que els han instat.

CONGRÉS INTERNACIONAL DE DRET DIGITAL
El Congrés Internacional ENATIC-ICAB de Dret Digital,
celebrat els dies 17 i 18 de maig, va esdevenir -un cop
més- una cita anual de referència per a tot el sector.
Durant el Congrés es van abordar els principals temes
i novetats relacionats amb el Dret Digital. Aquest any
un dels temes estrella, com no podia ser d’una altra
manera, va ser l’aplicació del Reglament General de
Protecció de Dades. Els experts més reputats en
transformació digital van tractar, a més, altres qüestions com la Transformació Digital de l’Advocacia, la
capacitació i la certificació professional, els Drets Digitals de la ciutadania, la ciberseguretat, el Legaltech
o el blockchain, entre d’altres. El Congrés va satisfer
les expectatives dels assistents que van omplir el Saló
d’Actes guarnit per l’ocasió: es van compartit coneixements novedosos, va tenir un gran impacte mediàtic,
i va refermar el lideratge de l’ICAB en la transformació
digital de l’advocacia.
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CONGRÉS DE RESPONSABILITAT CIVIL
Els dies 24 i 25 de maig es va celebrar la XXV edició
del Congrés de Responsabilitat Social i Assegurances.
En aquesta ocasió es va comptar amb la col·laboració
de la Secció de Dret de Circulació de l’ICAB. La diputada de la junta de Govern Núria Flaquer, va inaugurar
el Congrés al costat de Cándida García Pérez, presidenta de la Comissió d’Advocats de Responsabilitat
Civil i Assegurances.

El Col·legi es mou 29

cionista vigent a la Unió Europea, l’Estat, Catalunya i
en l’àmbit de les ordenances municipals. La degana
de l’ICAB, Mª Eugènia Gay; la diputada responsable
de la Comissió de Drets dels Animals, Carmen Valenzuela; la presidenta de la Comissió, Magda Oranich,
i representants de la Generalitat, la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van inaugurar
el Congrés. L’esdeveniment va posar en valor el lideratge de la Comissió i l’ICAB en les accions de comunicació i d’alerta per conscienciar les administracions
i la ciutadania de la necessitat de protegir els drets
dels animals.

CONGRÉS IMMOBILIARI

CONGRÉS SOBRE ELS DRETS DELS ANIMALS
Sota el lema “Evolució-Defensa i Futur” es va organitzar el V Congrés sobre la Defensa i Protecció dels
Drets dels Animals els dies 31 de maig i 1 de juny.
Les taules de debat van abordar la normativa protec-

El dijous 31 de maig es va celebrar el I Congrés de
Dret Immobiliari. Durant la jornada es van tractar
temes com les novetats del Llibre Sisè del Codi Civil
de Catalunya, els habitatges d’ús turístic o el fenomen de l’okupació d’habitatges. Es va debatre, a
més, la necessitat d’una reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per garantir el dret a l’habitatge
arrendat. Amb la normativa vigent 4/2013 es va reduir
el termini mínim dels contractes de lloguer, de cinc
a tres anys, amb la idea de flexibilitzar el mercat de
lloguer i trobar un equilibri per a les dues parts. Però
tenint en compte la situació actual, el grup de treball
de l’ICAB i el CICAC, va anunciar la presentació d’esmenes en matèria de LAU, proposant en contractes
de lloguer de sis anys i una pròrroga de quatre, per
tal d’evitar els abusos en les rendes de lloguer i la
pujada de preu.
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LA FIRA DE L’OCUPACIÓ PER
EXCEL·LÈNCIA DEL SECTOR
LEGAL
La Fira ha demostrat enguany superar les expectatives, una cita referent en creació d’ocupació i en el
foment del networking professional. Una trentena de
despatxos i empreses interessades a trobar candidats
de perfil jurídic van omplir el Centre de Formació i el
Pati de Columnes de l’ICAB el 19 d’abril. Unes 500
persones van visitar al llarg de tota la jornada la Fira,
per entrevistar-se amb els responsables de selecció
de despatxos professionals o altres entitats, lliurar els
seus currículums i, també, conèixer la Borsa de Treball
en línia i altres serveis d’emprenedoria que ofereix el
Servei d’Ocupació i Orientació Professional (SOOP) del
Col·legi.
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SANT JORDI A L’ICAB
El Col·legi va viure el 23 d’abril una Jornada esplèndida
amb la visita de més d’un miler de col·legiats i col·legiades a la Fira del Llibre celebrada a la Sala de Lectura
de la Biblioteca. L’ICAB va regalar la rosa als assistents,
mentre que les editorials jurídiques van obsequiar-los
amb una obra jurídica d’actualitat.
La Fira va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Editorial Colex, Economist & Jurist, Lefebvre-El Derecho, Iustel,
Sepin, Thomson Reuters, Tirant lo Blanch, Tribunal Arbitral
de Barcelona/J.M. Bosch editor, Vlex, i Wolters Kluver.

Paral·lelament es van organitzar diversos tallers innovadors sobre Màrqueting Digital, e-Commerce, Legaltech,
Innovació o Coaching amb l’objectiu d’aportar coneixements pràctics sobre les principals tendències del
sector legal.
La Degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i la diputada de
la Junta de Govern del Col·legi responsable del SOOP,
Emma Gumbert, van donar suport a la Fira que, en tan
sols tres edicions, ja s’ha convertit en un referent de la
creació d’ocupació del sector legal.

Durant el matí, a més, es van organitzar visites guiades
per la Biblioteca on es van poder descobrir tots els racons i raconets que habitualment no són oberts al públic
La sala de Dret Marítim va acollir a la tarda el lliurament
dels dos concursos organitzats per l’ICAB en aquesta festivitat. A la XIX edició del Concurs de Contes d’Advocats
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va resultar guanyador Daniel Birba per l’obra “La exquisitez del letrado Leandro”, el segon va ser per a Adrià Planas
amb “Més enllà” i el tercer per a David Podadera amb el
conte “La sucesión”.També es va lliurar accèssit per l’obra
“L’essència de l’advocacia” de Marina Corbalán.
Els guanyadors de la redacció infantil van ser Laura Escalada (1r premi), Martina Bayón (2n premi), Manel Roig (3r
premi) i Víctor de Paauw (premi especial).
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MÀSTERS D’ESPECIALITZACIÓ,
UN PLUS EN LA FORMACIÓ
Ángela Robles és una jove advocada que l’any passat va
estudiar el Máster de Família i Successions i aquest any
ha iniciat el de Dret Fiscal. Repeteix perquè la primera experiència va ser molt positiva. “Vaig triar l’ICAB per la seva
ubicació, tan cèntrica, molt a prop del despatx, i pel preu.
La formació superior té un cost elevat però en aquest cas
les condicions i preus especials per a persones col·legiades
valen molt la pena”. A més dels màsters, l’Ángela s’ha interessat per les conferències i altres sessions formatives de
l’ICAB perquè “sempre estan molt ben triades les matèries
i els ponents són professionals amb grans coneixements
que saben transmetre’ls correctament”.
L’alumna, com molts altres, va començar a estudiar per
trobar feina però, un cop aconseguida, va adonar-se que un
màster li comporta un plus: el reconeixement professional,
l’actualització de coneixements i tenir una visió pràctica del
Dret que sovint no s’adquireix a la carrera.

Per la seva part, la Fundació privada degà Ignasi de Gispert va
instal·lar paradeta al xamfrà del Palauet Casades per vendre
roses de llaminadura amb fins socials. La recaptació ha anat
destinada íntegrament a l’Obra Social que desenvolupa la Fundació entre els advocats i les advocades que pateixen greus
dificultats econòmiques per raons de malaltia o accident.

DISPONIBLE LA GUIA
DE NORMATIVA DE
PROTECCIÓ DE DADES
PER A ADVOCATS/DES
Es tracta d’un document que pretén ajudar la persona
col·legiada en l’adaptació del seu despatx a la normativa de protecció de dades personals. La Guia inclou
una explicació de les principals obligacions, en matèria
de protecció de dades personals, a les quals es troba
sotmès el professional de l’advocacia en l’exercici
de la seva activitat. Us la podeu descarregar des de
l’apartat Servei d’Ocupació i Orientació Professional
del web ICAB, com a arxiu adjunt, introduint el número de col·legiat/ada i la contrasenya web.

L’Ángela posa en valor l’esforç que representa superar un màster, tenint en compte casos recents i coneguts que han malmès la imatge d’aquest tipus de formació: “La gran majoria de
les persones fem un esforç econòmic i intel·lectual per assistir
a classes, preparar treballs i exàmens, anant-hi després de la
feina, compaginant-ho amb l’atenció a la família”.
“Estudiar un màster a l’ICAB és molt enriquidor i un
element important a tenir en compte a qualsevol despatx o feina que es pretengui desenvolupar. És interessant,
també, la qualitat dels companys, la unió que es crea entre
nosaltres. He tingut molta sort amb els alumnes i professorat que he conegut”.

màsters
2018-2019
www.icab.cat
masters@icab.cat
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NOVA EDICIÓ DEL POSTGRAU
EN PRÀCTICA JURÍDICA A
L’OCTUBRE 2018
El pròxim mes d’octubre començarà una nova edició del
Postgrau en pràctica jurídica (EPJ-ICAB). Entre les novetats destaca una nova àrea, la de fiscal, que s’uneix a les
àrees de penal, laboral, administratiu, mercantil i civil-família. Les classes es concentraran en una única franja, entre
les 18.00 i les 20.30 hores. L’EPJ està adreçat als recents
llicenciats/graduats que volen exercir com a advocats. El
grup de professorat està format per advocats i advocades
en exercici. El Postgrau té una durada de 9 mesos. Els
alumnes es poden especialitzar en dues de les set àrees
que ofereix, i permet fer pràctiques durant tot el seu curs
acadèmic en despatxos, empreses i institucions públiques.

BEQUES ERASMUS+,
EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS
SENSE FRONTERES
EVA MATEO
(ERASMUS 2017)
Com et vas assabentar que
l’ICAB gestiona les beques
Erasmus +?
Des de la UAB on, ja a la presentació del Màster d’Accés a l’Advocacia, ens van oferir la possibilitat
de realitzar les pràctiques del
Màster a l’estranger, mitjançant
la sol·licitud de la beca Erasmus+ gestionada per l’ICAB.
Amb quin objectiu t’hi vas apuntar per optar a
aquesta beca?
Per aprofitar una experiència professional a nivell internacional, ja que penso que per als advocats que ens estem
formant és necessària una visió global del món jurídic, per tal
d’adaptar-nos a cada situació i oferir el millor servei als nostres clients d’acord amb una cultura internacional del Dret.
A quin país has estat? Per quant de temps? Quines
tasques hi has desenvolupat?
Vaig fer les pràctiques durant dos mesos en un gran despa-

tx de Praga especialitzat en dret penal i civil, i feia estudi i
anàlisi de casos de dret internacional per trobar arguments
per a la defensa de l’advocat que dirigia el cas, la realització
d’un estudi de dret comparat sobre el secret professional
entre diferents legislacions, etc.
M’ho vaig plantejar com una experiència a nivell internacional per viure en primera persona què és treballar amb una
legislació que no és la que hem estudiat. Era més important conèixer altres sistemes d’organització tan diferents
dels nostres que no pas el nivell de les tasques que m’encomanarien. Treballaven en txec i jo només llegia casos en
anglès, cosa que em limitava bastant.
La realització de l’Erasmus+ ha complert les teves
expectatives?
Ha superat les meves expectatives, és una experiència que
s’ha de viure i que t’aporta un gran valor afegit. Al principi
tenia dubtes sobre si l’Erasmus+ faria minvar les meves
possibilitats de fer les pràctiques a Barcelona, amb possibilitat de quedar-me al despatx que m’assignessin, de no
avançar tant com els meus companys, etc. Però he vist clar
que precisament és tot el contrari.
Recomanaries aquesta experiènciaa altres companys/es?
La recomanaria al 100% i si és a Praga, encara més! Diria
que no tinguessin por, tot i que de dubtes sempre en
sorgeixen prèviament a prendre la decisió de fer un canvi.
Sense dubte, val la pena experimentar-ho.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
‘ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS’
El llibre “ABOGACIA, DERECHO Y PAIS” del Dr. Antonio
García Padilla, president de l’Academia Puertorriqueña de
Jurisprudencia y Legislación, es va presentar el passat 12
d’abril a la nostra seu col·legial i va comptar amb la introducció del Director de la Revista, l’Excel·lentíssim senyor
Eugeni Gay Montalvo.
ABOGACÍA, DERECHO Y PAÍS:
PERSPECTIVAS DE UN TIEMPO
DE TRANSFORMACIONES ACADÉMICAS
Y PROFESIONALES EN PUERTO RICO.

San Juan de Puerto Rico;
Publicaciones Gaviota, 2017.
ISBN: 978-1-61505-278-3
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Prop de 100 advocats de la Universitat de Barcelona
ostenten avui un Iuris Doctor de la Universitat de Puerto
Rico, que els permet llicenciar-se als Estats Units. Tenim,
així, una de les iniciatives del “model impressionant de
gestió acadèmica” que, en paraules del penalista català
Santiago Mir Puig, va posar en marxa Antonio García Padilla entre 1986 i 2001 com a degà de Dret de la Universitat de Puerto Rico.
L’agenda d’obertura que García Padilla va promoure per
a la Universitat de Puerto Rico es va fixar molt a Catalunya; va construir sobre antigues relacions de Puerto Rico
amb juristes com Josep Puig Brutau i Carles Mascareñas; amb humanistes com Pau Casals.
Més enllà d’iniciatives particulars, aquest llibre tracta
de models de gestió acadèmica que són útils, ha dit
Encarna Roca Trías, “per conèixer com es desenvolupa
una idea complexa però útil per a l’intercanvi de coneixements i per eixamplar el panorama de l’estudiant, algunes vegades massa provincià”.

50 ANYS D’EXERCICI
PROFESSIONAL
La promoció ‘Degà Frederic Roda i Ventura’ 1968 de la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va celebrar
el mig segle de llicenciatura recollint un diploma commemoratiu a l’ICAB. La Degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay,
els va felicitar per la dedicació de tota una vida a una de
les professions més nobles i dignes, des d’on ajudar a fer
efectius els drets de les persones. Així mateix els va agrair
que portessin el nom d’un dels grans degans del Col·legi.
Durant l’acte es va llegir el següent poema:
A LA NOSTRA PROMOCIÓ, amb motiu del 50è aniversari.
Jaume Rodergas, 23 d’abril de 2018
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DEDICATÒRIA:
Promoció Roda Ventura / d’homes i dones de Dret / que el
seixanta-vuit han fet / la seva llicenciatura.
LA PROMOCIÓ:
Promoció Roda Ventura / com enyores aquells anys / que
amb la força dels afanys / vas tombar la Dictadura!
Promoció sacrificada / per tants esdeveniments / amb sancions moltes vegades / per la convulsió del temps.
Ets promoció valenta / d’Advocats, Jutges, Notaris / amb
tots els que avui celebra / el primer cinquantenari.
NOSALTRES:
Enyorem la Facultat / i les seves Assemblees / professors i
rectorat / i els exàmens i la txeca.
A voltes hem somniat / enmig de plets i demandes / que
hem portat la immensitat / penjim, penjam per les Sales.
De joves i sense mida / com un cavall desbocat / trencàrem
sovint les brides / quan s’havia un plet guanyat.
I ara, al cap de cinquanta anys / ens marcim una miqueta /
en no ser aquells grans gegants / de la paraula i la lletra.
Hem deixat prop del camí / al llarg de la singladura / masses companys i amics / quin record avui perdura.
Nostra rel s’ha fet més forta / té brancada corpulent / i per
cada branca morta / en té una altra estesa al vent.
BRINDIS:
Celebrem aquest rosari / i que no pari la festa / sigui el
blanc de cada testa / l’orgull del cinquantenari.

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: José María Romero de Tejada Gómez,
August Pi-Gibert Gubern, Ángel Arroniz Pitillas, Enric Calvo
Vidal, Gabriel Navarro Simón i Agustí Bassols i Parés.

1ST WOMEN
BUSINESS & JUSTICE
EUROPEAN FORUM

© RICARDO ZAMANILLO

El 1st Women Business & Justice European Forum ha esdevingut un espai de reflexió
sobre el paper de la dona en diferents àmbits de la societat: la política, la ciència,
la tecnologia, l’empresa, l’esport o la justícia. Durant els dies 7 i 8 de juny, el Saló
d’Actes de l’ICAB ple de gom a gom, va acollir sis taules rodones on es va debatre
la situació de les dones en diferents esferes professionals i les possibles solucions per
arribar a consensos en matèria d’igualtat de gènere, per involucrar tota la societat i
superar tots els obstacles que, encara avui, impedeixen assolir la paritat desitjada.

Mª Eugènia Gay va recordar que, tot i l’existència de la
Llei d’Igualtat des de l’any 2007, “el temps ens ensenya
que disposar d’un marc regulador, no és suficient per
combatre la desigualtat. Les lleis, per si soles, no solucionen els problemes si no existeix una voluntat ferma d’aplicar-les i una dotació pressupostària que les desenvolupi”.
La intervenció de la degana va donar pas a les paraules de la nova consellera de Justícia, Ester Capella, que
va reconèixer que “les administracions públiques hem
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L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la seva part va
pronosticar “que un futur feminista serà més just i millor
també per als homes. Tots en sortirem guanyant”, alhora
que va fer un repàs dels darrers fets i manifestacions
feministes dels últims mesos per declarar que “estem
vivint símptomes que tot es mou”.

© RICARDO ZAMANILLO

La Degana, a la seva intervenció, va presentar el Fòrum
com un espai “on volem reivindicar el talent femení, on
volem donar visibilitat a l’excel·lència. Talent per avançar,
talent per a la igualtat. Perquè tenim una missió, perquè volem una societat on participem activament de
totes les decisions i en tots els àmbits, per contribuir
a millorar la democràcia i la bona governança. Perquè
per construir una societat més paritària no n’hi ha prou
desitjant-ho. Cal creure de debò en la igualtat i treballar
per ella. Durant el seu discurs de benvinguda, també va
destacar que un dels objectius del Fòrum és crear una
xarxa europea per avançar cap als objectius de l’agenda
2030 de Nacions Unides per al desenvolupament sostenible en igualtat de gènere: “Aquest fita ens interpel·la a
lluitar fermament per aconseguir polítiques que puguin
garantir l’esmentada igualtat a través de ciutats sostenibles, inclusives i sensibles al gènere. La paritat és un
dret humà, la igualtat és un dret humà, i ambdues són el
fonament de la igualtat d’oportunitats i el nostre principal motor de canvi”.

de donar exemple, tothom és responsable d’assolir la
paritat”. Capella va recordar que “les dones hem estat
històricament elements de pau i cosidores de desavinences i, per tant, som totalment necessàries en
aquests moments”.
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L

a inauguració del 1st Women Business &
Justice European Forum va anar a càrrec
de la Degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay; la
consellera de Justícia, Ester Capella; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i la directora
de l’Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Anna Mercadé.
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“POLÍTICA, INSTITUCIONS I IGUALTAT”.
Les nenes ja no volen ser princeses
La primera taula de debat del Fòrum va reunir una important representació de dones polítiques: l’alcaldessa
de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; l’exministra de Sanitat, Igualtat i Política Social, i directora de
Desenvolupament Internacional d’ISGLobal, Leire Pajín;
la senadora i diputada per Ciutadans al Parlament de
Catalunya, Lorena Roldán, Sofía Fernández Castañón,
diputada, membre de l’executiva de Podemos i Secretària de Feminismes Interseccional i LGTBI al Congrés
dels Diputats; Francina Vila, Regidora del Partit Demòcrata
i Presidenta de la Comissió de Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona; i Concepción Veray, portaveu del PPC a l’Ajuntament
de Girona i Vicesecretaria General Acció Social del PPC.

com vulguin”. Aquestes dones van ser Therese Jamaa,
directora General GSMA, Mobile World Capital; Mara
Dierssen, directora del Grup de Neurobiologia Cel·lular
i de Sistemes (CRG) i Presidenta de la Trisomy 21 Research Society i Inés Sánchez de Madariaga, directora
de la Càtedra UNESCO de Gènere de la Universitat Politècnica de Madrid i Assessora de la Directora Executiva
d’ONU-HÀBITAT.
La primera dada que es va posar de manifest és que,
per exemple l’any passat, només el 26% de les dones
investigadores van arribar a la màxima responsabilitat.
Therese Jamaa va explicar que les dones són grans consumidores de tecnologia, però poc creadores d’aquestes
tecnologies. Tot i això, va recordar que a la passada edició del MWC es van poder veure moltes iniciatives que
portaven el segell femení. En aquest sentit, va apuntar la
necessitat que la societat creï i doni visibilitat als models
femenins de científiques, on s’hi puguin emmirallar les
noves generacions.
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El debat va generar entusiasme entre les persones assistents. La diputada Sofía Fernández Castañón va arrencar molts aplaudiments en assegurar que “les nenes ja
no volen ser princeses, volen ser alcaldesses”
En el transcurs del debat, moderat per la degana de
l’ICAB, Mª Eugènia Gay, es va parlar del poc temps que
fa que les dones tenen un paper en l’esfera pública.
“L’estructura de poder és patriarcal, ells encara són qui
prenen les decisions que també ens afecten a totes
nosaltres sense tenir-nos en compte”, va denunciar l’alcaldessa Núria Parlon. Una crítica compartida per la resta
de ponents coincidint, també, en què s’han de crear
aliances de dones dins dels partits i també entre partits.

“CIÈNCIA, INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIA”.
On hi ha voluntat hi ha camí
El divendres 8 de juny la jornada va començar de bon
matí amb una taula de debat que la seva moderadora, la periodista Milagros Pérez Oliva, va introduir com
“una demostració que les dones poden arribar tan lluny

A la taula, Mara Dierssen va opinar sobre el currículum a
cegues i sobre l’autocensura. Inés Sánchez de Madariaga va assegurar que “existeix l’autocensura. No ens
presentem o proposem perquè pensem que no ens
triaran”. Totes van coincidir en què voler és poder i on hi
ha voluntat hi ha camí.

“JUTJAR AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE”.
Educació contra els estereotips
Cinc magistrades sobre l’escenari del Saló d’Actes de
l’ICAB convençudes que cal feminitzar la justícia i desterrar la idea que continua sent cosa d’homes. Presentades per la magistrada del Social Barcelona i exconsellera de Treball de la Generalitat, Mar Serna, van parlar Mª
Lourdes Arastey, magistrada del Tribunal Suprem, Sala
4a; Mª Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Suprem,
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la Sala del Tribunal Suprem, Consuelo Madrigal, i la magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona i expresidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de
Gènere, Montserrat Comas d’Argemir, amb la presentació de la Degana emèrita de l’ICAB, Sílvia Giménez-Salinas. Durant la conversa es va parlar de la dificultat que
tenen les dones per arribar als alts càrrecs de Justícia.
Tot i que s’ha fet un pas endavant, “continua sent una
anormalitat democràtica” la presència de magistrades
als òrgans de poder. L’expresidenta del TC va constatar
la urgència d’introduir la democràcia paritària en les estructures de poder i, també, en l’estructura judicial: “És
impossible exercir la funció constitucional sense dones,
perquè nosaltres aportem la igualtat, i no hi ha drets
fonamentals sense igualtat”.
El debat, ric en aportacions, es va fer ressò d’altres qüestions com la necessitat d’assumir la llei integral contra la
violència de gènere i l’exigència de canviar el llenguatge
administratiu que encara està molt masculinitzat.

Sala 4a; Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior
de Justícia de Canàries, presidenta de Mujeres Juezas
de España i Lucía Avilés, magistrada del Jutjat 1a Instància i Instrucció 3 d’Arenys de Mar.
Totes elles van afirmar que no poden deixar de lluitar
perquè es modifiquin les lleis i siguin més igualitàries.
No obstant això, van celebrar que la sentència de La
Manada, o sentència de Navarra, hagi situat en el debat
públic la necessitat de parlar i jutjar amb perspectiva de
gènere. “No és un invent filosòfic, jutjar amb perspectiva de gènere , la igualtat de tracte i d’oportunitats, està
plasmat en una Llei Orgànica”, va informar la magistrada
Arastey. La recepta, per totes les ponents, és educar
des del principi contra els estereotips de gènere.

“IGUALTAT, ECONOMIA I EMPRESA’.
L’ambició no està ben vista en les dones

“JUSTÍCIA I IGUALTAT”.
No hi ha drets sense igualtat
A la segona taula jurídica van participar l’expresidenta
del Tribunal Constitucional, Mª Emilia Casas; la fiscal de
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Les participants en aquesta taula van començar per
demanar que s’elimini, per sempre, l’expressió “és cosa
d’homes”. Elles són un clar exemple de com han arribat
a la direcció d’empreses i sectors “tradicionalment masculins”. Blanca Montero, directora de negocis institucionals i sotsdirectora general del Banc Sabadell; Meritxell
Ripoll, directora de RSC de CaixaBank; Rosalina Díaz,
presidenta de Wolters Kluwer Espanya; Esther Vera,
directora del diari ARA; Anna Gener, presidenta-CEO
Barcelona Savills Aguirre Newman, i Cristina Castañer,
copropietària i consellera de Castañer van intervenir al
debat. La directora de l’Observatori de la Dona de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Anna Mercadé, va serne la moderadora.

Món Jurídic · #317 · Maig/Juny 2018

“ESPORT I IGUALTAT”.
Falten recursos i visibilitat
La darrera taula va reunir Maria Teixidor, vicepresidenta de la Junta Directiva del FC Barcelona; María José
López, advocada especialista en dret esportiu i autora
del llibre ‘Dona, Discriminació i Esport’; Ariana Martín,
directora general del Real Club de Golf el Prat; i Patricia Rodríguez, gerent de la Societat Esportiva Eibar.
La directora de relacions institucionals de Women’s
360º María Freiria va ser l’encarregada de moderar la
conversa. El principal problema amb què es troben les
dones en aquest àmbit és la falta de visibilitat. L’espai
dedicat a l’esport femení és residual en la gran majoria
de mitjans de comunicació. A més, a les notícies sovint
ressalten més els aspectes personals de l’esportista (origen, estat civil, fills o fins i tot el color del seu
vestuari) que els seus mèrits. Les ponents van criticar
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La conversa va girar al voltant de la relació de les dones
amb el poder que, en molts casos, no està ben vista.
“Pensem que no ens toca ambicionar poder. Però
aquest ens dona la possibilitat de fer coses positives i
tenir llibertat”, va assegurar Anna Gener. Totes van estar
d’acord en que el futur serà millor si el poder està repartit. La directora del diari ARA va reclamar empoderament
per part de les dones i valor per agafar les regnes dels
temes seriosos. La tertúlia va abordar, també la importància d’establir bones organitzacions que fomentin la
conciliació amb temps, no només per dedicar-lo a la
família, sinó també a les mateixes dones.
la inexistència de lligues professionals femenines i de
convenis col.lectius per a dones esportistes. Una situació que s’agreuja amb la poca inversió de recursos en
totes les disciplines d’esport femení. Les participants
a la taula van proposar impulsar accions com la del FC
Barcelona amb la campanya ‘És futbol i és femení’ per
destruir estereotips, i des dels clubs i les entitats facilitar informació i ‘vendre’ temes atractius als mitjans.
La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va cloure el 1st
Women Business & Justice European Forum lloant la
qualitat de les ponències i remarcant que “s’ha demostrat que sí hi ha dones, sí hi ha referents, excel·lència i
talent, i hem de continuar aprofitant-lo”. La degana va assegurar que “la desigualtat encara està molt present a la
nostra societat, per això és més necessari que mai mantenir el repte de caminar plegades i buscar propostes
per a l’assoliment real de la paritat; un repte que només
aconseguirem si hi involucrem tota la societat”.
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Perquè vols continuar somiant,
viatjant, coneixent, gaudint.
Perquè encara en vols més.

No et quedis
amb el més
bàsic.

+

aportació

+

futur

Més rendibilitat, més seguretat.
Molt més, per molt poc.

Millora la teva jubilació
www.mutualidadabogacia.com

sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Atenció personalitzada

Delegació de la Mutualidad de la Abogacía
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
T. 936 01 12 33
patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

positiva sobre els rendiments acadèmics i els comportaments escolars.
A Fundesplai vetllen perquè els projectes sòcio-educatius tinguin la màxima qualitat però, alhora, estan
compromesos a garantir que tots els infants hi puguin accedir.

FUNDESPLAI
PRENEM
PARTIT PER
LA INFÀNCIA!
Fundesplai és una entitat social, sense afany de
lucre, que des de fa 45 anys està treballant a favor
dels drets i la felicitat dels infants, actuant directament en els pobles i en els barris, a través de l’acció
socioeducativa de prop de 100 centres d’esplai i projectes de lleure; desenvolupant programes educatius
en més de 1.000 escoles i promovent l’educació ambiental a les nostres 27 cases de colònies i albergs.
L’any passat l’acció de Fundesplai va arribar a prop de
250.000 persones.
Els projectes tenen una gran influència en l’educació, la salut i la felicitat dels infants i els ofereixen
oportunitats de desenvolupament personal i social.
Són espais de socialització on aprenen a treballar i a
divertir-se plegats, a dialogar i a comunicar-se amb
afecte i respecte, comprometent-se en buscar un
món millor per a tothom.
Un estudi de l’Institut d’Infància i Adolescència conclou que la participació en activitats de lleure té un
efecte positiu sobre els infants, les seves famílies i
la comunitat. Millora l’adquisició d’hàbits saludables
i col·laboratius, té un efecte positiu sobre aspectes
emocionals i de relació amb els altres, i té incidència

Per fer possible l’equitat, treballen en xarxa i cerquen
la corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat (famílies, escoles, entitats, administracions,
empreses...); promouen el voluntariat i atorguen beques i ajuts per a colònies, per a menjadors escolars
o perquè infants en situació de risc puguin anar als
seus centres d’esplai diaris. Només el darrer any han
donat més de 18.700 beques i ajuts.
Però malgrat tots aquests esforços, la crisi fa que
cada dia sigui més difícil garantir la igualtat d’oportunitats. A Catalunya, el 26,6% dels infants viu en
situació de risc de pobresa i, per tant, tenen més dificultats per accedir a les activitats d’educació, atenció
i lleure, que –no ho oblidem- són molt importants per
a la seva salut, creixement i felicitat.
Aquesta manca d’igualtat d’oportunitats en la infància s’està produint aquí: en el nostre barri; a l’esplai
o a l’escola on portem els nostres fills. I està passant
ara: i els nens i les nenes tenen dret a viure ara la
seva infantesa. No poden esperar que passi la crisi,
perquè, llavors, ja no seran infants!
No hi ha dubte que tothom està sensibilitzat amb el
benestar de la infància. Però amb això ja no n’hi ha
prou: ara cal actuar. Per això, des de Fundesplai ja fa
tres anys que impulsen la campanya “Prenem partit
per la infància!”
Prendre partit per la infància és a l’abast de tothom:
escoltant els infants, implicant-se a l’AMPA de l’escola dels nostres fills o en un esplai o associació.
A més, tothom que vulgui col·laborar per garantir
l’equitat en els projectes socioeducatius que impulsem, pot fer una aportació econòmica entrant a
www.fundesplai.org o trucant al 93 551 17 71.
Gràcies per prendre partit per la infància amb Fundesplai!

3r Congrés de
l’Advocacia de Barcelona
Dijous, 12 - Divendres, 13 juliol
#congresadvocaciabcn

PREPARA'T PER COMENÇAR L'ESTIU
AMB FORMACIÓ ICAB

40 conferències gratuïtes
· civil · concursal · penal · laboral · infància · administratiu ·

· ambiental · TIC · transformació digital · processal · mercantil · matrimonial ·
· arbitratge · compliance · esportiu · justícia gratuïta ·
Per a més informació, consulta el web
www.congresadvocaciabcn.cat
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Sóc nascuda a Barcelona, una ciutat que adoro. Estic casada amb Juan
Carlos Álvarez i som pares d’un nen de set anys. El naixement del meu
fill va ser un moment que em va marcar, va suposar una revolució
interior descomunal. Em va revelar que havia de tenir un paper actiu en
la millora de la societat. Des de llavors, no he parat de mobilitzar-me.
Text: Virtu Morón

En alguna ocasió s’ha declarat “una apassionada
de les ciutats”. Per què?
Perquè les ciutats són el principal punt de trobada del
talent, del coneixement i de la cultura.
Una ciutat ha de ser una màquina de creació de riquesa, per tal de millorar la qualitat de vida dels seus
habitants. Però, per sobre de tot, una ciutat ha d’oferir
a la seva gent la llibertat de ser allò que vulguin ser.
Una ciutat exitosa i tolerant és aquella que és capaç
d’integrar els ciutadans de totes les procedències,
cultures i races.
Quina passió sent per Barcelona?
Em sento molt vinculada a la nostra ciutat perquè,
bàsicament, la meva feina consisteix a atraure fons
d’inversió perquè inverteixin a Barcelona i a promoure que les empreses multinacionals hi estableixin la
seva seu. La gran singularitat de Barcelona és la seva
bellesa, en forma d’una arquitectura i un urbanisme
excepcionals. Tenim una ciutat molt sensual, molt
mediterrània, idònia per a recórrer-la caminant. És sofisticada i, alhora, moderna.
En quin moment es troba la marca Barcelona o
l’atractiu que provoca la nostra ciutat a l’exterior?
Trobo a faltar un pla definit per a Barcelona, un model
de ciutat que atorgui robustesa al nostre mercat laboral i que generi llocs de treball basats en el talent i la
transmissió de coneixement. No obstant això, és just
reconèixer que és una ciutat amb una gran determinació en millorar-se a si mateixa. Aquesta obstinació
a tirar endavant contra tot entrebanc, històricament,
ha donat peu a etapes de gran brillantor intel·lectual i
econòmica.
Tot i el sotrac que ha viscut Barcelona, ens ofereix una
oportunitat magnífica, ja que ens evidencia que hem
de reaccionar. Això implica articular una estreta col·laboració del sector públic amb el sector privat. Hem de
confabular-nos per tal de configurar conjuntament el
model que necessitem. El repte de la nostra ciutat és
seguir projectant-se al món, guanyant internacionali-
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tat i diversitat, sense perdre la seva identitat, la seva
essència i la seva cultura.
Com seran les ciutats del futur? Com serà la Barcelona del futur?
Actualment les ciutats es troben davant un repte immens,
ja que seran sacsejades per potents canvis tecnològics i
d’interacció social. La manera de concebre l’urbanisme i
l’arquitectura es modificarà de manera essencial.
Canviarà la forma en què ens desplaçarem, l’estil en
què ens relacionarem i la manera com comprarem. Així
mateix, la internet de les coses canviarà la nostra existència, no tant per l’ús de la tecnologia, sinó perquè permetrà nous estils de vida, més flexibles i més racionals.
Pel que fa a Barcelona, estem posicionats al podi de
les smart cities. Hem tingut la fortuna que els diferents governs de la ciutat, al marge del seu signe

Entrevista a Anna Gener 43

Digui’ns una mesura que caldria aplicar en l’àmbit
institucional, en l’àmbit empresarial, en l’àmbit
social i en l’àmbit domèstic per arribar a la igualtat
de gèneres?
Les institucions que reben diners públics són les que
estan més obligades a assolir un equilibri de gènere.
Per a aquests organismes, assolir la paritat hauria de
ser una obligació.
Pel que fa a l’àmbit empresarial, cal generar nous models, entorns més amables perquè les dones puguin
emprendre una carrera jeràrquica. També hauríem
d’avançar cap a un horari més racional, homologat a
l’europeu. Una altra mesura és la medició de resultats
per objectius assolits, desterrant la ineficient cultura
presencialista.
En l’àmbit social, hi hauria d’haver una major consciència de la necessitat de crear i visibilitzar referents

“Una ciutat exitosa i tolerant és aquella
que és capaç d’integrar els ciutadans de
totes les procedències, cultures i races”
polític, han fet una aposta decidida per la tecnologia
com a eina poderosa per millorar la qualitat de vida
dels barcelonins.
Només començar aquest 2018 vostè va ser guardonada amb el Premi Equipara, per la seva aportació
a la igualtat de gènere en el món laboral. És molt
llarg el camí fins que s’aconsegueixi la plena i efectiva igualtat a la feina?
Sí, encara ens queda molt per fer. Actualment, la
presència de dones en alts càrrecs és molt escassa.
Entre els directius de les empreses de l’Ibex-35 les
dones representem només el 12%. I quan arribem a
aquestes posicions, les dones acostumem a guanyar
menys diners que els homes, segons dades de la Comissió Europea.
Les institucions econòmiques catalanes també estan
dirigides majoritàriament per homes. Hem d’equilibrar
aquesta situació per tal d’aconseguir un model de
lideratge compartit, que posi fi a la desigualtat que les
dones encara patim.

de dones amb poder, per tal que les noves generacions constatin que els àmbits de decisió també són un
espai propi de les dones. És imprescindible crear els
referents adequats perquè l’equilibri s’acabi assolint
de manera natural.
En l’àmbit domèstic, és fonamental repartir millor la
cura de la família i de la llar, doncs avui dia continua
recaient majoritàriament en les dones.
Quina relació té amb el món del Dret / l’Advocacia?
Nosaltres ens dediquem a la consultoria immobiliària i necessàriament hem de comptar amb la
col·laboració d’un equip d’advocats que assessorin jurídicament i fiscalment al nostre client, cosa
per la qual la relació amb el món de l’advocacia és
constant.
Per altra banda, tinc la sort de conèixer personalment
Mª Eugènia Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia,
una persona extraordinària amb la qual coincideixo en
el llarg camí de la lluita per la igualtat de gènere.

L’ACTUALITAT VISTA PELS JUTGES
La independència del poder judicial, el col.lapse dels jutjats i els sistemes de
resolució alternativa al conflicte són els tres temes que, en aquesta ocasió, hem
plantejat a les magistrades Lourdes Arastey i Montserrat Raga.

preguntar-se, amb sinceritat, quina societat democràtica
construïm quan ni es confia en la independència judicial
ni es fa res per dotar els jutges de les eines materials
escaients. Hi ha companys treballant en situacions
deplorables i, malgrat això, han de donar resposta als
casos que se’ls presentin, siguin de l’abast que siguin.

LOURDES ARASTEY
Magistrada de la Sala IV (Social) del Tribunal Suprem

Creu que cal posar més èmfasi en la defensa de la
independència del poder judicial? O ja se suposa que
és així?
Constato l’evidència d’una gran manca de formació general sobre les estructures bàsiques d’un estat de dret. La
consolidació del sistema democràtic es fonamenta en la
garantia judicial. Malauradament, des de molts sectors,
es tracta de posar en dubte la independència judicial utilitzant interessadament arguments fal·laços i creant sospites infundades que soscaven perillosament la confiança
institucional.
Els ciutadans han de saber que la independència judicial
està ben arrelada al nostre país i, al mateix temps, han de
ser conscients que la defensa d’aquesta independència
és el nucli essencial de la garantia de tots els seus drets.
És molt necessari discernir entre la perspectiva jurídica
d’un fet i les lectures emocionals, polítiques o de qualsevol altra mena. Només la primera es recolza – i limita- en
la llei, les altres formen part de la llibertat de cadascú de
nosaltres i, per tant, poden ser infinites i mutables.
La sobrecàrrega de senyalaments ha provocat un
col·lapse dels jutjats?
Sens dubte. Cap administració concernida en matèria
de mitjans ha fet una tasca suficient per dotar els jutjats
de forma seriosa, constant, coordinada i eficaç. Caldria

Quina opinió li mereixen els sistemes de resolució
alternativa al conflicte com a solució per al col·lapse
dels jutjats i per afavorir un millor accés de la ciutadania a la justícia?
Sóc Vicepresidenta del Grup Europeu de Magistrats
per a la Mediació (GEMME). A tots els Estats de la UE
impulsem la mediació com a mecanisme d’accés a la
justícia. Però em nego a acceptar que la divulgació i
implantació dels ADR dins del sistema de justícia sigui
una fórmula per pal·liar el col·lapse dels jutjats. Aquest
col·lapse obeeix a la manca de mitjans i la seva exigeix
que els poders executius compleixin la seva obligació de
dotar pressupostàriament a la Justícia.
Dit això, dins de la garantia judicial els ciutadans han de
poder obtenir el millor mecanisme de solució del seu
conflicte possible i adequat. I la mediació ho pot ser en
determinats casos i circumstàncies. Podria afegir que
també s’ha de contemplar la idea de fer conscient la ciutadania que a vegades un és responsable del seu conflicte i de la solució al mateix, per la qual cosa els jutges
haurien de poder ajudar, a través la derivació a mediació,
a aquesta pressa de control del conflicte per part dels
seus protagonistes.
Considera que els operadors jurídics (advocats, jutges, fiscals...) prescriuen o recomanen prou la mediació com a resolució alternativa al conflicte?
“Prou” és un terme relatiu. Si ho comparem amb uns
anys enrere, és obvi que s’ha avançat molt. Però, un cop
més, falta inversió en estructures internes dins dels jutjats
que puguin donar suport a aquestes prescripcions o recomanacions. Aquesta és la via que haurien de seguir les
administracions i el legislatiu.
Creu que la ciutadania coneix, ja sigui per part de
l’Administració o dels seus lletrats, la figura de la
mediació? És partidària de l’obligatorietat de la sessió informativa prèvia?
Cada cop va “sonant” més la mediació, però no crec
que la solució passi per l’obligatorietat strictu sensu.
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sobrecàrrega d’assenyalaments, sinó que és conseqüència
de la problemàtica estructural del nostre sistema judicial.

MONTSERRAT RAGA
magistrada amb destí al Jutjat contenciós administratiu
núm.5 de Barcelona i membre de la Comissió Executiva
de l’Àgora Judicial
Creu que cal posar més èmfasi en la defensa de la independència del poder judicial? O ja se suposa que és així?
Un dels objectius de l’associació judicial a la qual pertanyo,
Àgora Judicial, és precisament la defensa de la legitimitat democràtica del poder judicial. No podem suposar que existeix
quan, de manera reiterada, es demana per totes les associacions judicials la reforma del sistema d’elecció dels vocals
del CGPJ i els alts càrrecs judicials. En concret, des d’Àgora
Judicial, entenem que el sistema de designació parlamentària dels vocals del CGPJ és vàlid en la seva concepció, si
bé s’ha pervertit. És necessari canviar el mètode de designació de càrrecs discrecionals i fonamentar-lo en criteris objectius i preestablerts; mentre que els presidents del TSJ, AN i
AP haurien de ser elegits entre els seus companys per sufragi directe. Som partidaris de la creació de Consells de Justícia a les CCAA, amb funcions delegades i desconcentrades
del CGPJ, i amb una composició on participin representants
de les CCAA i del món de la Justícia de la comunitat respectiva. I en darrer terme, entenem que s’hauria de potenciar el
paper de les Sales de Govern com a òrgan de govern intern
de jutgesses i jutges en les corresponents CCAA.
La sobrecàrrega d´assenyalaments ha provocat un
col·lapse dels jutjats?
Les causes són: una manca d’inversió acumulada durant
molt de temps (d’acord amb el quadre d´indicadors de la
Justícia en la UE de l´any 2014 estem a la cua d’Europa en
aquest àmbit), el fet de disposar de la meitat de jutges que
la mitjana de la UE i l’anacrònica estructura de l’òrgan judicial
que el fa ineficaç. Cal afegir que més del 20% de jutjats espanyols té una sobrecàrrega laboral del 150% i que, malgrat
les nombroses peticions fetes, no s’ha fixat una real càrrega
de treball. Així, el col·lapse dels jutjats no ho produeix una

Quina opinió li mereixen els sistemes de resolució alternativa al conflicte com a solució per al col·lapse dels jutjats i
per afavorir un millor accés de la ciutadania a la justícia?
Mai els he concebut com una opció per ‘descol·lapsar’.
Com a una de les impulsores del Pla de Mediació en els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, crec en
ells perquè ofereixen la possibilitat de buscar una solució al
problema plantejat fora dels rigorosos esquemes processals
i judicials, podent posar de manifest tota la varietat cromàtica
que duu implícita un conflicte, i no només el vessant jurídic.
Si bé, en l´arbitratge, el seu fonament ve de l’especificitat en
la matèria. No es pot obviar que estem davant de mètodes
de resolució que ofereixen la possibilitat de trobar una solució més ràpida, extrem que pot incentivar la seva elecció.
Considera que els operadors jurídics (advocats, jutges,
fiscals...) prescriuen o recomanen prou la mediació com
a resolució alternativa al conflicte?
Fa molts anys que en parlem, si bé hi ha un sector important
dels operadors jurídics que encara no l’assumeix. Aquesta
mancança es fonamenta en la cultura rebuda en relació a la
resolució de conflictes, que s’inicia a la mateixa Universitat
de Dret. És molt interessant, en aquest sentit, el moviment
iniciat per l’anomenat dret col·laboratiu.
Creu que la ciutadania coneix, ja sigui per part de l’Administració o dels seus lletrats, la figura de la mediació? És partidària de l’obligatorietat de la sessió informativa prèvia?
Crec que hi ha un desconeixement de la seva dinàmica i funcionament. No crec en l’obligatorietat de la sessió informativa prèvia. Si ho fem, ho convertim en un formalisme més, i
la mediació ha tingut bons resultats quan s’allunya d’estructures no flexibles i protocols.
Quines serien les línies de treball que hauria d’emprendre l’Administració i el poder legislatiu per implementar
de forma definitiva els sistemes de resolució alternativa
de conflictes?
Quant a l’arbitratge es podria fixar la seva obligatorietat en
certes matèries. I pel que fa a la mediació, la seva implementació ha d’anar encaminada a convèncer als diferents
agents jurídics dels seus avantatges. Hi ha mancances
significatives en l´àmbit del dret públic. Per les potestats
exercides per l’Administració, aquestes tècniques tenen un
camp d’aplicació més limitat. No obstant això, hi ha certes
matèries o elements que conformen una decisió administrativa (discrecionalitat, proporcionalitat,...) que ho admetrien.
Per impulsar la mediació legislativament i com a part d´un
programa de govern, cal començar per l’aplicació d’aquests
sistemes alternatius en la mateixa Administració.

CAR
CAA
CA

En aquest Cara a Cara proposem par
de la veterania i de la joventut. Un ad
donen la seva visió de la professió, de

Poden conviure en la professió un/a advocat/da sènior amb un/a advocat/da júnior? Què tenen en comú i
què de diferent?
MFB. Considero que sí que és possible la convivència.
Probablement el que tenen en comú un sènior i un júnior
és el seu interès per l’exercici de la professió, l’estudi
i maneig de les normes, la defensa dels interessos del
client, viure dignament l’exercici de la professió, etc. Les
diferències fonamentals són les derivades de la visió que
un sènior i un jove tenen de la vida i l’experiència que
s’ha adquirit en una o una altra edat.

MANUELFERNANDO
BAUZÀ
Llicenciat en Dret per
la UB, advocat en actiu.
President de la Comissió
d’Advocats Sèniors de
l’ICAB

MA. Absolutament. És més, la convivència entre l’advocacia sènior i les noves generacions d’advocats i advocades és quelcom totalment recomanable i beneficiós per
l’advocacia en si mateixa. En aquest sentit, fa molts anys
que des del GAJ Barcelona treballem a través del projecte
“Mentoring”, on advocats sèniors ajuden i acompanyen
als joves en els seus inicis professionals. Un projecte que
ha resultat tot un èxit.
És evident que totes dues generacions tenen moltes
coses en comú, així com diferències pròpies del salt generacional. Jo em quedaria amb l’heretada voluntat per
retornar a la societat allò que l’advocacia sènior ens ha

RA
ARA
A
ARA

rlar de l’advocacia des del punt de vista
dvocat sènior i una advocada júnior ens
els inicis, de les dificultats, dels reptes...

ensenyat; passió per la professió, dignitat en la defensa
dels principis propis i fermesa en la lluita pels drets i llibertats dels nostres conciutadans.
¿Què ens diferencia? Ens diferencien els reptes als quals
haurem de fer front, l’època que ens tocarà viure. Això
farà i està fent que la nostra forma de veure la professió i
el seu exercici pugui ser diferent.

Què creu que podria aprendre l’un de l’altre?
MFB. El sènior del júnior pot aprendre generalment la
visió i l’aplicació de les noves tecnologies en l’exercici de
la professió. El júnior pot aprofitar els consells que pot
rebre del sènior en l’estudi, plantejament i defensa dels
casos que se li plantegin, així com les experiències que
tregui dels casos atesos pel sènior.
MA. L’advocacia jove té molt per aprendre dels nostres
companys sèniors; no només a nivell de coneixement tècnic, sinó, pel que fa a la seva experiència i soft skills.
Poques coses podríem ensenyar als nostres companys
sèniors, amb la seva dilatada experiència. No obstant
això, si quelcom ens representa a nosaltres, els joves, és
que mai perdem la il·lusió, que fem de l’esforç la nostra

MARIA
AVENTIN
Presidenta del Grup de
l’Advocacia Jove

48 Cara a cara

bandera i que mai volem deixar d’aprendre, innovar i
transformar l’advocacia cap a millor.

Per què va decidir dedicar-se a l’advocacia? Creu
que els motius de fer-se advocat/da han canviat
amb el temps?
MFB. M’hi vaig voler dedicar pels ensenyaments del
meu avi, que va ser advocat i jutge. Ell em va traslladar el seu interès pel Dret quan em va regalar una
part important dels textos que va estudiar durant la
seva carrera. Em va dir: “Comença a conèixer-los i
a entendre’ls, et serà útil en aquesta vida”. Recordo
que quan debatíem sobre temes jurídics sempre
repetia que era essencial el coneixement de les lleis
i el compliment d’allò que establien. Sincerament,
crec que els motius per dedicar-se a aquesta professió no ha canviat.
MA. Creia i crec que l’advocacia és una de les professions més maques de la nostra societat; els advocats actuem com l’escut dels ciutadans enfront de
les injustícies i els atacs als seus drets i llibertats.
Aquest sentiment, aquesta motivació per ajudar
a aconseguir una societat millor, no ha canviat.
Al contrari, crec que molts advocats i advocades
joves segueixen fent els primers passos en aquesta professió amb la intenció d’aportar el seu granet
de sorra, per construir una societat millor, i actuar
com a garants dels drets i llibertats dels nostres
conciutadans.
Quines dificultats i quines facilitats va tenir
la seva generació a l’hora d’incorporar-se a la
professió?
MFB. Pel que fa a les dificultats, suposo que són les
mateixes les d’abans que les que ara pot tenir qualsevol advocat: les despeses de la posada en marxa
d’un despatx, aconseguir un nom, una reputació,
una clientela, etc. Sobre les facilitats, probablement
quan jo vaig començar, en ser inferior el nombre
d’advocats que accedien a l’exercici de la professió,
era més senzill aconseguir una bona i extensa cartera de clients.
MA. La nostra generació va veure com, per diferents motius, la inserció laboral en l’exercici profes-
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sional resultava i resulta molt complicada. Aquest
fet provoca que molts companys i companyes joves
hagin de treballar en condicions totalment indesitjables, encadenant contractes temporals, com a
falsos autònoms o sense cap mena de contracte.
L’advocacia ha de fer una important reflexió en
aquest punt i convertir aquesta dificultat en una facilitat per a tot el col·lectiu jove.
Les facilitats que va tenir la meva generació és que
vam tenir i tenim la sort de trobar-nos amb grans
companys i companys que procuren guiar-nos, ensenyar-nos, fer-nos créixer i ajudar-nos a ser el futur
que l’advocacia necessita.

A parer seu, quins són els reptes de l’advocacia?
MFB. Bàsicament aconseguir que la Justícia sigui
àgil i ràpida; una Justícia lenta deixa de ser justa.
Per una altra banda, assolir que el poder legislatiu
compti ‘realment’ amb l’advocacia en l’exercici
de la seva funció. I finalment, fer que el legislatiu
escolti i reguli amb rapidesa els problemes que
a cada moment se li plantegen a la societat, per
exemple, les ocupacions d’habitatge il·legals, la
violència de gènere, els problemes amb els menors...
MA. Hem d’avançar en la transformació digital de
la professió i aquest és un punt on els joves tenim
molt a dir i liderar. Un dels altres punts a abordar
és la necessitat d’aconseguir acordar un conveni
col·lectiu per a l’advocacia, que eviti abusos laborals en la professió i garanteixi, especialment, els
inicis laborals dels joves. L’advocacia institucional
ha d’establir-se com un lobby en la defensa dels
interessos dels advocats i les advocades; només
mitjançant la defensa dels nostres interessos
serem capaços de garantir els drets i llibertats dels
nostres conciutadans.
Finalment, hem de dir alt i fort que l’advocacia té
nom de dona; és el moment de l’apoderament de la
dona advocada, el moment de defensar la necessitat de comptar amb lideratges en femení, que promoguin i lluitin per garantir polítiques d’igualtat.

màsters
2018-2019
www.icab.cat
masters@icab.cat

dret laboral i recursos humans, família i successions, compliance,
fiscal, negocis, advocacia penal, societat de la informació,
propietat industrial i intel·lectual, i les novetats per a aquest any
en matèries d’immobiliari, processal civil i resolució de conflictes.

SARA CHANDLER, PRESIDENTA DE L’FBE
(FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE)

Nascuda a Barcelona el 18 de febrer de 1969, un any important l’home va
arribar a la lluna. “Vaig estudiar Dret i vaig fer oposicions, alhora, per notària
i registradora. Faig esport. Practicar-lo et dóna molta humilitat perquè sempre hi
ha un dia en què perds. Posa límit a la supèrbia, un dels pitjors defectes que pot
tenir una persona, i et fa resistent. El meu preparador em va inculcar la frase
d’Ulpiano: “Honestere vivere, alterum non laedere, suum cuique triuere”
(Viure honestament, no danyar a l’altre i donar a cada qui el que li correspon)
Text: Virtu Morón Traducció: Patricia Díaz

Queda poc temps perquè finalitzi el seu mandat com
a Presidenta de l’FBE. Quina valoració fa d’aquest
període?
Ha estat un honor i un privilegi ostentar durant un any la
presidència de l’FBE. He treballat amb molts advocats
en cada una de les jurisdiccions membres i he participat en moltíssimes conferències i congressos, on s’han
plantejat inquietuds dels advocats, i hem treballat conjuntament per superar-les. He estat membre de l’FBE
durant 15 anys i crec que aquest any ha estat, si nó el
que més, un dels més actius. Hem establert una forta
relació amb la CCBE, i recolzat activament les seves
iniciatives dirigides al reconeixement d’un codi professional per a Advocats Europeus i en suport als drets dels
refugiats. La família de la FBE ha crescut amb la unió de
nou membres, i amb la participació activa a les Comissions de l’FBE de membres individuals.
El nostre suport als jutges a Polònia ha estat una crida
molt important a la necessitat de protegir la independència dels jutges i advocats. Hem d’estar atents a les més
petites amenaces a la independència, que han estat un
tema recurrent. Aquest període ha estat una demostració de la força i la necessitat de l’existència de l’FBE.
Em complau haver servit als meus companys membres i
tots els advocats europeus.
Quins reptes té ara l’FBE que ha superat un quart de
segle de la seva existència?
La celebració del 25è aniversari de l’FBE ha estat una
demostració de la importància que té ser advocat europeu i mantenir-se units per garantir que l’estat de dret,
l’accés a la justícia i el respecte pels drets humans es
defensen a tots els països. Les comissions de treball de
l’FBE estan obertes als membres dels Col·legis d’Advocats, Law Societies i altres advocats representants d’organitzacions que respectin els nostres estatuts. Hi ha
encara molt a fer ara que entrem en el segon quart de
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segle, i crec que treballant conjuntament amb membres
dels col·legis més petits als més grans, tant nacionals
com locals, ens dóna la força que necessitem per assolir
els reptes, com ho són els atacs a la independència dels
advocats i jutges, com s’ha pogut comprovar no només
a Polònia, sinó també en altres països d’Europa.
Hem de tenir en compte els avantatges i les conseqüències de l’ús de la intel·ligència artificial en la prestació de
serveis legals, això suposarà que els advocats hauran de
vetllar per garantir la protecció del privilegi professional
i la confidencialitat dels nostres clients. Sobretot hem
d’estar atents a allà on hi hagi un crim d’odi, especialment el racisme i la necessitat de lluitar contra la discriminació i per la igualtat de drets per a tots.
En un poc més d’un any la retirada del Regne Unit de
la Unió Europea serà efectiva. Quin impacte tindrà en
els acords que existeixen entre les dues parts?
La meva principal preocupació és l’impacte que pot tenir
el Brèxit en els serveis jurídics. Actualment, els advocats
del Regne Unit formen part de les Directives sobre Dret
de l’Establiment i Pràctiques, i això beneficia a tots els advocats de la UE independentment d’on treballen, al Regne
Unit o en qualsevol jurisdicció d’Europa. L’impacte tindrà
efecte sobre els interessos de tots els nostres clients,
especialment pel que fa als contractes mercantils, dret de
família i respecte als judicis a totes les jurisdiccions.
L’Euro ordre és un mecanisme de molt valor que ha de
continuar aplicant-se després del Brèxit. Els drets dels
ciutadans del Regne Unit es veuran afectats si se’ls
impedeix l’accés al Tribunal de Justícia de la UE i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Crec que encara som
a temps d’aturar la sortida doncs cada sector del Regne
Unit entén completament quin efecte tindrà en cada una
de les parts de la societat.
Va començar al món del Dret com a voluntària
ajudant els refugiats xilens. Ens hem assabentat
recentment del problema que tenen l’ONG espanyola “Proactive Open Arms” acusada de promoure
la immigració il·legal. Quina solució veu en aquesta
situació de vulneració dels Drets Humans dels immigrants que volen arribar a Europa?
La meva ferma aposta per la pau vol dir que espero que
Nacions Unides protegeixi als immigrants que intenten arribar a Europa, ningú no hauria de perdre la vida
buscant refugi i una vida millor pels seus fills, i correspon a tot Estat respectar la vida i protegir a aquells que
l’arrisquen al mar.
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En tot Estat europeu hi ha ONGs que donen suport als
refugiats i com a advocats podem treballar amb aquestes per protegir els drets humans dels immigrats. Hi ha
importants consideracions humanitàries i de drets que
estan per sobre de les polítiques d’immigració dels diferents governs d’Europa. Criminalitzar als defensors dels
drets humans va en contra de les convencions de les
Nacions Unides i, per tant, l’advocacia ha de recordar a
la societat que els nostres governs han ratificat els tractats i convencions de les Nacions Unides, i tots han de
respectar la Declaració Universal dels Drets Humans.
És molt activa pel que fa a accions de voluntariat. Participa encara a la “Caravana Internacional de Juristes”?
La Caravana és una xarxa d’advocats en 18 jurisdiccions
arreu dels 5 continents que ha organitzat grans delegacions
d’uns 60 o 70 advocats cada 2 anys des de 2008. Seguim
la situació dels advocats i jutges, especialment d’aquells
perseguits per la seva defensa dels drets humans.
A Colòmbia ens vam trobar amb representants del
Govern, amb Ministres, Jutges, Fiscals i vam visitar
presons per avaluar la situació dels presos polítics. Vam
escoltar el testimoni d’advocats de totes les regions i
vam publicar informes, vam acollir visites de defensors
dels drets humans i vam parlar amb els nostres governs.
Podeu trobar la informació a la pàgina web de la Caravana: www.colombiancaravana.org.uk
Vostè és una ferma defensora de la col·laboració entre
advocats de diferents països per promoure valors comuns. En quins projectes treballa conjuntament o en
quines ocasions creu que cal unir esforços?
Com a advocats europeus tenim valors comuns forts
que comencen amb la defensa de l’estat de dret, l’accés
a la justícia i el respecte pels drets humans. Les comissions de l’FBE aglutinen advocats dels col·legis membres
de tots els Estats del Consell d’Europa. Els membres
de les comissions treballen conjuntament en projectes
d’interès comú com l’ètica, qüestions professionals,
l’accés a la justícia i els drets humans. Donem suport als
advocats empresonats a Turquia i Egipte, treballant amb
la CCBE, la UIA, la IBA, al Lawyers for Lawyers and Judges for Judges, fent el seguiment dels judicis a Turquia;
també escrivim cartes d’intervenció a les autoritats dels
països on els advocats i el dret de defensa estan en risc.
Treballem amb la CCBE, l’Amercian Bar Association i altres organitzacions per donar suport als jutges a Polònia.
Aquest és un bon exemple de quan unim forces per demostrar que la comunitat jurídica internacional està molt
preocupada pels canvis constitucionals a Polònia.

Seccions
VOLUNTARIAT
ICAB

“SOM UN GRAN COL·LECTIU
PROFESSIONAL I ENS HEM
D’AJUDAR; UN DIA HO FAN
PER MI, UN ALTRE PER TU”

F

a cinc anys un accident de trànsit va posar
fi a la vida d’en Pau, el marit de la Lola. En
aquell moment estaven lluitant contra la crisi
econòmica, intentant mantenir obert un despatx d’advocats que, amb tant esforç i tenacitat, havien aconseguit aixecar. “Els advocats tenen
moltes despeses i només que tinguis uns mesos
dolents et pots ensorrar. Al despatx, afortunadament,
teníem feina perquè en Pau s’havia fet un nom; però
ens entraven pocs ingressos”, explica la dona.
La Lola és beneficiària del Voluntariat ICAB des de fa
un parell d’anys. “Era impossible preveure que el meu
espòs morís tan jove i de manera tan inesperada, no
hi havia testament ni s’havia pensat en pensions ni
jubilacions. Ell havia deixat de pagar algunes quotes
de la mútua, suprimint despeses que no podíem assumir al despatx en temps de crisi. De sobte em vaig
trobar vídua, amb tres fills petits i en la pobresa més
absoluta”.
La Fundació Degà Ignasi de Gispert la va ajudar en uns
moments en què havia de compartir habitació amb
els nens en el pis d’uns amics i pagar la medicació
per pal·liar els efectes de la quimioteràpia. “Per si no
en tingués prou, poc després de la mort d’en Pau, em
van detectar un càncer d’úter”.
Amb el suport econòmic que encara rep, juntament
amb una insuficient nòmina per la feina de 20 hores
setmanals que ha aconseguit, la Lola pot cobrir la
mensualitat per a un lloguer modest i la despesa dels
serveis bàsics.

A través de la Fundació va conèixer el Voluntariat
ICAB. “No me n’hauria sortit si no hagués estat per
la col·laboració de dos voluntaris. Encara tinc molts
fronts oberts, molta paperassa, moltes gestions a
fer... Només em veig capaç de tirar endavant sentint-me acompanyada per les persones voluntàries
que tinc assignades, que em donen un cop de mà,
que m’orienten”.
La Lola reconeix que el suport del Voluntariat ICAB
és fonamental “quan veus que el món que t’envolta
s’enfonsa sobtadament; no saps per on anar, ni quines
passes fer. Necessites algú, amb la serenitat que en
aquell moment tu no tens, per orientar-te i donar-te
un cop de mà. Una persona que conegui aquest món i
que t’entengui”.
Ara, que comença a veure la llum, la protagonista
d’aquesta història real sap que algun dia tornarà el
temps que el Voluntariat li ha ofert a ella. “No es tracta de cap obligació, és la necessitat d’ajudar, de saber
que puc acompanyar un advocat o advocada que passi
per un mal tràngol. Som un gran col·lectiu professional i ens hem d’ajudar; un dia ho fan per mi, un altre
per tu”.
Si teniu una situació en què, com la Lola, necessiteu
un suport, contacteu amb nosaltres i estudiarem el
vostre cas. Voluntaris ICAB buscarà la solució. Telèfon
93 601 12 12. Ext. 5325
El Voluntariat ICAB treballa conjuntament, i col·labora,
amb la Fundació Degà Ignasi de Gispert.
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LA DEMOCRÀCIA ASSETJADA: TEMPS DE ‘FAKE NEWS’
Jaume Risquete
Periodista, doctor en Comunicació Política i
professor de Periodisme a la Facultat de Comunicació
Blanquerna (Universitat Ramon Llull)

V

ivim temps de postveritat, aquest concepte
que es va crear durant la campanya electoral
de Donald Trump per descriure com els fets
objectius estan deixant de ser importants
per a molts ciutadans els quals prefereixen
acceptar les mentides, rumors i mitges veritats abans
que una realitat que desmenteixi les opinions, creences
i emocions personals (o comunitàries). Aquesta noció
de postveritat és l’adaptació als temps postmoderns actuals a allò que sempre es va entendre per propaganda,
aquella pràctica que es va perfeccionat tant en l’Imperi
Romà i que des d’aleshores ha existit fins arribar a ser el
principal mecanisme per formar l’opinió pública sota el
jou del comunisme, el nazisme i el feixisme en la primera part del segle XX.

la humanitat amb un accés més ràpid a la informació. En
aquesta nova realitat, el periodisme, aquell quart poder
-segons la imatge romàntica de l’ofici sobretot a partir
del cas Watergate- que hauria d’elaborar informació verídica perquè els ciutadans es formin les seves opinions
lliures, corre el risc de convertir-se en pura propaganda,
relacions públiques per amagar la veritat, en corretja
de transmissió del poder i dels interessos dels poders
(econòmic, polític...).

Els romans, que van ser, potser, els primers a practicar
i convertir quasi en religió el relativisme moral, ja van
demostrar en boca de Ponç Pilat, quan va preguntar
Jesucrist “Quid est veritas” (Què és la veritat?), que
cadascú veu la realitat des del seu prisma, és a dir, que
quan notem que la realitat contradiu les nostres creences elegim manipular la realitat i adaptar-la a la nostra
visió del món. Això ho va definir el psicòleg social Leon
Festinger com a “dissonància cognitiva”, una expressió
que es pot traduir com la capacitat innat de l’ésser humà
d’ autoenganyar-se.

Sense la postveritat, milions de britànics no s’haurien
cregut totes les mentides del “Sí” al Brexit, Trump no
hauria arribat a la presidència i molts espanyols no haguessin cregut que els atemptats de l’11-M van ser obrar
d’ETA, no pas d’Al Qaeda.

Doncs bé, la nostra Postmodernitat -que s’ha definit
des de finals dels anys 1970 com el període de la fi dels
grans relats ideològics, la fragmentació social i la individualització en el marc d’una societat consumista- amb
la globalització i el sorgiment d’internet i, posteriorment,
l’explosió de les xarxes socials en les nostres societats complexes, ha vist aparèixer un espai paral·lel a la
mateixa realitat: la hiperrealitat (o realitat virtual), que
sumada a una borratxera d’emotivitat i sensacionalisme
ha estat el caldo de cultiu de l’ascens del nou populisme
-un altre vell concepte- que ha donat figures com ara
Silvio Berlusconi, Donald Trump o Nigel Farage, i que ha
derivat en fenòmens com el Brexit. La desafecció dels
ciutadans cap a la vella política, en part com a conseqüència de la crisi econòmica del 2008, ha contribuït
a l’aparició de la postveritat, o el que és el mateix, de
preferir allò que ens sembla aparentment veritat a la
mateixa veritat en si.
No és cap novetat viure envoltat de rumors, mentides i
mitges veritats, tot i que sembla ser que ho preferim a
acceptar la veritat dels fets objectius. El que és mes nou
és que això s’estigui donant en l’època de la història de

Veiem que els mitjans de comunicació estan cada cop
més plens de gent que opina de tot, tertulians, gent
cridanera, venedors de falses exclusives, fabricants de
fum, inventors de rumors, en lloc d’analistes i narradors
honestos de la realitat.

Tampoc el procés a Catalunya s’entendria sense aquesta
mena de periodisme de samarreta, sense la victòria de
la postveritat en una i altra banda d’una societat (falsament) polaritzada entre el bàndol independentista i
espanyolista (unionista).
El filòsof francès Jean Baudrillard va escriure un llibre
sobre la societat del simulacre després de les mentides que milions de nord-americans es van creure del
govern Bush per legitimar la primera guerra del Golf:
La Guerra del Golf no ha tingut lloc (1991). Pensàvem
que una societat transparent i hipercomunicada seria el
preàmbul per tenir unes democràcies més saludables.
I, ans al contrari, ens estem trobant amb unes societat
-només cal mirar l’ascens del populisme d’extrema dreta
a Suïssa, Àustria, França, Holanda, Finlàndia, Polònia,
Hongria...- més polaritzades i sectàries.
En aquest context social, polític i econòmic dels darrers
anys sempre han triomfat els dictadors i les dictadures. Per això mateix que la postveritat és un símptoma
que les nostres “democràcies obertes” postmodernes
corren perill en aquesta edat de l’autoengany. En temps
de “fake news”, la democràcia moderna basada en la separació de poders, i el paper del quart poder (la premsa)
com a guardià de l’honestedat, està en perill.
La postveritat és un veritable assetjament a la democràcia, el principal risc per a la llibertat, la tolerància i la
cohesió de les nostres societats.
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LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE EN
LA JURISPRUDÈNCIA DEL TRIBUNAL
EUROPEU DE DRETS HUMANS
L’autor d’aquest article exposa clarament l’estat actual del debat entorn a aquesta
polèmica figura del nostre ordenament penal, introduint casos i sentències en
dret comparat ben pròxims al nostre entorn europeu.

José Gómez
Advocat i Vocal de la Secció de Dret
Penitenciari del ICAB

L

a situació que actualment s’està vivint al
nostre país sobre la controvertida figura de
la presó permanent revisable, eufemisme
que encobreix una veritable cadena perpètua, desconeixem si pot tenir parangó en el
nostre entorn, doncs recordem que està pendent des
de fa anys un recurs davant el Tribunal Constitucional
per determinar el seu encaix constitucional, simultàniament existeix un projecte de reforma que pretén
portar endavant l’actual govern d’Espanya, i que suposarà un enduriment de la presó permanent revisable
amb el que això suposa, i per si això no fos bastant,
una iniciativa legislativa dels grups de l’oposició per
derogar-la.
Tot això ha de fer que ens plantegem una severa i serena reflexió, en un primer moment, com a ciutadans,
sobre el rumb en què volem dirigir a la nostra societat,
i posteriorment com a juristes, referent a l’encaix de
tal figura en el nostre sistema punitiu ja de per si mateix, i al meu entendre, suficientment sever.
Sense pecar de demagog, l’actual deriva feia una
ampliació dels supòsits en el que podrà aplicar-se tan
restrictiva pena, arribant al contrasentit al nostre entendre d’imposar-la a l’autor del fet delictiu que oculta
sabent-ho el parador del cos de la víctima ( article
140.1.4ª) “ impedeixi o obstrueixi” causant “ especial
sofriment “ o “ greu humiliació”, crec que no necessitem aprofundir massa, per representar-nos el supòsit

de fet en què es basa el legislador per concebre un redactat semblant. Evidentment, el dolor dels familiars
i reunits de les víctimes de tan atroços delictes és
immens, i creiem que resulta inconcebible per a algú
que no hagi passat per aquest tràngol, però aquesta solidaritat en el dolor, no pot servir de coartada
suficient per animar, no un just càstig a l’autor del fet,
sinó una veritable venjança per satisfer als familiars
del mort, que per definició mai podran veure’s reparats de la pèrdua soferta.
Un dels aspectes que és utilitzat reiteradament pels
defensors de la inclusió de tal mesura en el nostre
sistema punitiu, és que la mateixa ha estat acollida i
acceptada en la Jurisprudència del Tribunal Europeu de
Drets Humans (en endavant TEDH). El fet de confinar
a perpetuïtat a un ésser humà entre els murs d’una
presó, amb independència que moralment sigui inacceptable al nostre entendre, reconeixent amb això el
fracàs més absolut del contracte social que vincula a
l’estat amb els ciutadans que ho componen, podria
teòricament contravenir l’article 3 del conveni europeu
de drets humans, el qual indica expressament que :
“ningú podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractes
inhumans i degradants”.
Aquesta redacció en si breu, tanca i consagra un
dels valors fonamentals d’una societat veritablement
democràtica, enunciat que podem trobar repetit en
nombroses sentències del TEDH. Indubtablement, no
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hi ha res més important que la protecció de la integritat física i mental de l’ésser humà, i això ens porta
a reflexionar si determinades actituds o maneres de
desenvolupar-se de les administracions públiques, encaixen perfectament en aquest principi, o més al contrari amb l’excusa d’una hipotètica protecció de béns
superiors, es ve a subvertir. Certament la qüestió de
l’encaix d’una pena de presó permanent en el conveni
europeu de drets humans, ha estat objecte de pronunciaments per part del citat Tribunal, i no solament per
via de l’article 3, sinó també del 5.1, 5.4, 7 i 14, però
en llaures a la brevetat que exigeix necessàriament
aquest article, ens centrarem en concret únicament
en el primer d’ells.
El primer cas que considero significatiu, encara que
no definitiu pel que explicaré posteriorment, és la
sentència Leger contra França d’11 d’abril de 2006.
El demandant, acusat de segrest i homicidi d’un nen
d’onze anys, va ser condemnat a la pena de presó
perpètua al maig de 1966, transcorreguts els primers
quinze anys de compliment, que era el període de seguretat segons el codi processal francès, va sol·licitar
en diverses ocasions la llibertat condicional que li va
ser denegada, finalment i al cap de pràcticament quaranta anys, i uns mesos després d’haver-se celebrat
l’audiència pública davant el Tribunal d’Estrasburg, va
ser alliberat condicionalment el 3 d’octubre de 2005.
La majoria dels Magistrats en aquesta sentència,
vénen a considerar que, malgrat la durada excepcional
de la detenció i les angoixes i incerteses de la vida
a presó, el reclamant a partir de l’any 1979 va poder
sol·licitar la seva llibertat condicional i va disposar de
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totes les garanties processals, per la qual cosa la seva
privació de llibertat no pot considerar-se en aquest
sentit com a perpètua, no es va entendre doncs
vulnerat l’article 3 del conveni. Aquesta sentència va
fou reenviada a la Gran Sala del Tribunal, que no va
poder pronunciar-se en ser arxivat el procediment per
defunció del recurrent, sent doncs el resultat final una
veritable incògnita.
Un major recorregut, i de fet una major rellevància,
va tenir la sentència Kafkaris contra Xipre del 12 de
febrer de 2008, un assumpte que al seu moment va
causar una veritable commoció en aquest país, doncs
el sicari professional Panayiotis Agapiou Panayi àlies
“ Kafkaris”, per encàrrec d’un tercer del que mai es
va arribar a conèixer la seva identitat, i a canvi de
10.000 lliures xipriotes, el 10 de juliol de 1987 va
col·locar un artefacte explosiu en els baixos del cotxe
en el qual viatjaven un important home de negocis i
els seus dos fills d’11 i 13 anys, els quals van morir.
Dos anys més tard, el 9 de març de 1989, el Tribunal
Penal de Limassol va condemnar a Kafkaris per tres
càrrecs d’assassinat, imposant-li l’endemà una pena
de cadena perpètua. Dita sentència, citada en altres
posteriors, i - com a dada anecdòtica direm que va
ser utilitzada en els seus arguments tant per l’estat
espanyol, com pels defensors de la membre d’ETA
Inés del Riu en la demanda de la mateixa enfront de la
doctrina Parot que se li va aplicar, amb el resultat que
tots coneixem -, ve a conformar una veritable doctrina
del TEDH sobre la presó permanent. Ja anticipem que,
per un estret marge ( 10 contra 7), es va desestimar el
recurs presentat, doncs s’indicava que el pres no esta-
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va privat de tota perspectiva d’alliberament, ni el seu
manteniment constituïa un tracte inhumà o degradant,
indicant expressament que l’angoixa del subjecte davant la situació que vivia és consubstancial a la pena,
no aconseguint un grau de gravetat suficient per considerar que s’està violant l’article 3 del Conveni, tesi
que lògicament no compartim.
Les bases que establia la sentència podrien resumir-se en els següents punts: a) els estats part són
lliures per imposar la pena de cadena perpètua a
delinqüents adults en cas de delictes especialment
greus com per exemple l’assassinat, la imposició
d’una pena d’aquest tipus a un delinqüent adult no
està en si mateix prohibida o és incompatible amb
l’article 3 del conveni b) la imposició d’una pena a
cadena perpètua irredimible a un adult podria plantejar alguna qüestió quant a la seva compatibilitat amb
l’article 3 del conveni c) una pena a cadena perpètua
no es converteix en irredimible pel mer fet que en
la pràctica pugui ser complerta íntegrament d) no es
planteja cap qüestió d’acord amb l’article 3 en el cas
que la pena a cadena perpètua sigui de iure i de facto
redimible i) existeixen moltes raons per les quals una
pena a cadena perpètua sigui compatible amb l’article 3, han d’existir, tant l’expectativa de ser posat en
llibertat com la possibilitat de la revisió de la pena.
En resum, el Tribunal Europeu de Drets Humans exigeix que, necessàriament, l’estat que estableix una
pena de presó permanent prevegi un mecanisme de
revisió de la mateixa que pugui considerar-se efectiu.
Sobre les bases d’aquesta sentència, es construeix
una posterior que, a diferència de les dues anteriors,
sí accepta les peticions dels demandants, es tracta
del cas Vinter i dues més contra el Regne Unit i va
ser dictada per la Gran Sala el 9-7-2013, i en la qual es
condemna a l’estat per violar la seva legislació l’article
3 del conveni, sent recurrents tres presos condemnats a cadena perpètua per delictes d’assassinat.
De la mateixa, que cita expressament els raonaments continguts en la Kafkaris-Xipre, destacaríem el
paràgraf 119 que indica: “ per totes les raons exposades, el Tribunal considera que, quant a una pena a
cadena perpètua, l’article 3 exigeix la possibilitat de
reduir la pena, entesa aquesta possibilitat en el sentit que és necessari establir un mecanisme de revisió
que permeti a les autoritats nacionals avaluar si els
canvis experimentats en la persona condemnada a
cadena perpètua són tan importants i que s’han fet
tals progressos cap a la rehabilitació en el transcurs

Món Jurídic · #317 · Maig/Juny 2018

del compliment de la condemna, que el manteniment
de la pena de presó no està ja justificat en cap motiu
legítim de política criminal “.
Avançant en la sentència arribem al vital paràgraf
126 en el qual s’indica: “… l’Ordenança de Serveis Penitenciaris encara està en vigor i estableix
que la posada en llibertat serà únicament ordenada en circumstàncies taxades, no merament a títol
d’exemple, tals com, si el reclús pateix una malaltia
terminal, està físicament discapacitat i si compleix
a més algun altre criteri ( per exemple, que el risc
de reincidència és mínim, mantenir la pena de presó
reduiria l’esperança de vida del reclús, existeixen
cures adequades per al tractament del reclús fora
de la presó, i la seva posada en llibertat significaria
un benefici significatiu per al reclús o la seva família)
”rematant-se en el 127: “aquestes són unes condicions molt restrictives.
Fins i tot si s’assumeix que poden ser satisfetes per
un reclús condemnat a una pena a cadena perpètua
permanent, el Tribunal considera que la Sala tenia
raó en dubtar si una posada en llibertat per motius
humanitaris com per exemple patir una malaltia terminal o estar físicament incapacitat podria realment
equiparar-se a una veritable posada en llibertat, si
aquesta solament significa que el reclús mor a casa
o en un establiment mèdic per a malalts terminals en
lloc de la presó. Així mateix, en opinió del Tribunal,
la posada en llibertat per motius humanitaris no pot
equiparar-se a l’expectativa de ser alliberat establerta
en Kafkaris, citada anteriorment. En aquest sentit,
els termes de l’Ordenança en si mateixos serien
incoherents amb Kafkaris i no complirien amb els
estàndards de l’article 3”.
Finalitzant el present article, i resumint la postura del
TEDH, podem afirmar que el mateix considera que
una forma de presó permanent no viola l’article 3 del
conveni europeu de drets humans, sempre que es
prevegi un sistema efectiu de revisió de la seva situació, la qual cosa ens portaria a una posterior reflexió
sobre si la regulació en la nostra legislació compliria
amb els esmentats estàndards.
Una darrera anotació aniria destinada a considerar
que, si continua vigent la presó permanent, la possibilitat d’un pronunciament d’aquest Tribunal sobre
aquest tema, es demoraria alguns anys, per la qual
cosa podríem fer nostra la primera frase de la Eneida
de Virgili: “Trojoe qui primus ab oris” (qui primer va
arribar de les costes de Troia)..
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SUSPENSIÓ D’ACTES I
TERMINIS PROCESSALS PER
MATERNITAT O PATERNITAT
“La sociedad paga bien caro el abandono en que deja a sus hijos,
como todos los padres que no educan a los suyos”.
Concepción Arenal

Neus Ribas
Col·legiat núm. 30.816
Vocal del GAJ

PLANTEJAMENT
La conciliació entre la vida familiar i professional segueix essent una de les grans assignatures
pendents de l’advocacia, una professió sotmesa a
imprevisions i imponderables en forma de terminis i
senyalaments processals l’incompliment dels quals
-a diferència de l’Administració Pública i la de Justícia- comporta greus conseqüències.
En aquest sentit, la Llei Orgànica 3/2007, de 20 de
març, d’igualtat, va suposar un avenç molt important en introduir una nova causa de suspensió de

les vistes a l’article 188.5 de la LEC per maternitat
/ paternitat del professional que porta l’assumpte,
permetent-ne un gaudi adient i fomentant la corresponsabilitat i, de retruc, la igualtat de gènere.
Altres contribucions com el Protocol de Bones Pràctiques del Consell General de l’Advocacia Espanyola,
recomanen la suspensió dels senyalaments i vistes
(excepte causes amb pres) en casos de part, durant
16 setmanes (6 de les quals amb posterioritat a
aquest), tota la durada de l’embaràs de risc justificat mèdicament i 16 setmanes en casos d’adopció,
ampliables 4 més si és internacional.
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Així doncs, per quin motiu es suspèn una vista per
causa de maternitat o paternitat i no es suspèn
un termini processal si de vegades, la inversió de
temps i esforç és major i més continuada que per la
preparació d’una vista?

en el artículo 188.5 de esta ley» i, alhora afegir un
incís (133.3 LEC) que digui que «Serán de aplicación
a los escritos de petición presentados al amparo del
artículo anterior las previsiones del artículo 247 de
esta Ley».

Certament, la reforma podria haver estat més
ambiciosa, no es pot permetre aquest tipus d’ambigüitats que dificulten la vida dels professionals i
aquest breu article -per aprofundir en la matèria, es
recomana la lectura de l’article del professor Gilberto Perez de la UAM sobre el tema- pretén formular
una proposta amb respecte al dret a obtindre un
procediment judicial efectiu i sense demores.

Han de quedar excloses d’aquesta figura (a) les causes amb pres, ja que la privació de llibertat passa
per sobre de la resta de consideracions i (b) aquells
procediments penals en fase d’instrucció amb una
duració màxima limitada o afectats per una prescripció del delicte o de la pena properes (menys de 6
mesos).

PROPOSTA
Sembla que la via més pràctica i apta per adaptar la
norma a aquesta situació i ampliar la suspensió als
terminis processals seria mitjançant la reforma de
l’article 134 de la LEC, ja que la citada llei és supletòria per a tots els ordres jurisdiccionals (ex article 4
de la pròpia LEC, Disposició final primera de la Llei
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Disposició Final Quarta de la Llei Reguladora
de la Jurisdicció Social, entre d’altres).
Ara bé, la reforma que s’arribés a fer hauria de venir
acompanyada d’una exposició de motius el més
clara possible (criteri d’interpretació de la llei ex
SSTC 36/1981, 150/1990, 90/2009) que no doni lloc
a dubtes sobre la finalitat de la reforma i la seva
aplicació a la resta de jurisdiccions, donant seguretat interpretativa a tots els operadors jurídics.
Com a mitigant a un possible mal ús d’aquest
article amb ànim dilatori, es pot indicar com a
epígraf separat l’aplicació del 247 de la LEC sobre
la mala fe processal (encara que sigui redundant,
és un avís per evitar un exercici dilatori d’aquesta
facultat).
Per tant, a l’article 134.2 de la LEC s’ha d’afegir
que «podrán, no obstante, interrumpirse los plazos
y demorarse los términos en caso de fuerza mayor
que impida cumplirlos, mediante escrito de petición
justificado que producirá efectos suspensivos»i
que el recurs contra el Decret «también producirá
efectos suspensivos» de manera que l’escrit com
el recurs detenen el còmput del termini. Al final de
l’article cal aclarir que «En todo caso, se entenderá
que concurre fuerza mayor en los casos indicados

ALTRES CONSIDERACIONS
La solució proposada és senzilla, tot i que no pot
ser la única. La ampliació de terminis (p.e. doblar
els dies de cada termini) permetria compaginar la
baixa maternal amb els escrits processals sense
una dilació excessiva, un approach més en la línia
de la American Bar Association, que publica recomanacions sobre com compaginar la feina amb
la maternitat (sic), descartant d’aquesta forma la
suspensió absoluta. D’altra banda, podria obrir-se un
debat sobre si fer extensiva la reforma a l’arbitratge
i com fer-ho.
Per últim, cal dissipar alguns temors que pugui
suscitar la reforma suggerint que (a) més enllà
d’una demora en alguns procediments puntuals, una
reforma com la proposada no afecta en general a
un sistema de justícia la lentitud del qual ve donada, com admet el propi CGPJ, per la sobrecàrrega
d’assumptes relacionats amb la crisi (concursos,
recuperació de deutes, contractació bancària) i una
mala organització territorial de la planta judicial, (b)
no augmenta les costes del procediment per una
suspensió puntual i (c) garanteix l’efectivitat del
dret del justiciable a triar el seu advocat (cfr. SSTC
92/1996, entre d’altres)
Un Estat que es defineix a sí mateix com a estat social i de Dret, al qual existeix un consens clar que la
maternitat o paternitat han de poder compaginar-se
amb l’exercici de la professió en condicions, mereix
una reforma d’aquest tipus.
Article redactat en el marc del Projecte “JO
TAMBÉ VULL SER MARE” impulsat pel Grup de
l’Advocacia Jove de l’ICAB i Coordinat per Oriol
Espar Col·legiat 30816 i vocal del GAJ.
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‘LA NOVA LLEI
DE CONTRACTES
DEL SECTOR
PÚBLIC:
CRÍTIQUES
I REPTES’

Rosa Isabel Peña Sastre
Col·legiada núm 21.666

Al voltant de 200 persones vàrem omplir la sala de la
vuitena planta del Col·legi el passat 27 de febrer, amb
motiu de la Jornada organitzada per la Secció de Dret
Administratiu que vice presideixo, sobre la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en
endavant LCSP, que va entrar en vigor el passat 9 de
març i que transposa a l’ordenament jurídic espanyol,
les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, sobre concessions i contractació pública respectivament.
La Jornada va comptar de cinc sessions amb l’objectiu de tractar les principals novetats que introdueix la
LCSP en els àmbits que tot seguit s’indiquen.

Les novetats sobre l’àmbit subjectiu varen ser exposades
pel Guillermo Gonzalez de Olano, Director Jurídic de Suez
Agua, qui més concretament va analitzar i) el manteniment dels tres nivells de subjecció a la llei, ii) l’extensió
de l’àmbit subjectiu en determinats supòsits a entitats no
subjectes, com és el cas dels partits polítics, les organitzacions sindicals i les empresarials; iii) la possibilitat que
les entitats del sector públic estableixin sistemes de cooperació vertical i horitzontal, sense que el resultat de dita
cooperació es pugui qualificar com de contractual, i iv) els
nous requisits per tal que una entitat pugui ser considerada mitjà propi d’un poder adjudicador i per tant que pugui
executar encàrrecs del mateix que no tindran la consideració de contracte als efectes de la llei.
Després d’aquesta primera intervenció, el company
Joaquín Tornos Mas, va explicar com a principals novetats en l’àmbit objectiu de la llei, per una banda, la desaparició del contracte de gestió de servei públic i el de
col·laboració publico privada, i per l’altra, les novetats
en el contracte de concessió d’obra i en particular, la
incorporació del contracte de concessió de serveis com
a nou contracte, reconegut jurisprudencialment pel
Tribunal de Justícia de la UE, i posteriorment legislativament per la Directiva 2014/23/UE. Especial menció va
fer de la transferència al concessionari del risc operacional, de demanda o de subministrament o dels dos,
el que comporta que en condicions normals de funcionament, no tingui garantit que recuperarà les inversions
realitzades ni cobrirà els costos com a conseqüència de
l’explotació de les obres o serveis que siguin objecte
de concessió. Dita transferència és el que ha diferenciat, com s’ha pronunciat la doctrina, el contracte de
concessió de serveis del contracte de serveis.
Finalitzades aquestes dues sessions, la Neus Colet
Aran, Presidenta del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, va exposar les principals novetats introduïdes respecte del règim d’invalidesa dels contractes
i del recurs especial en matèria de contractació, tot
destacant d’aquest darrer: I) el seu caràcter gratuït; II)
l’ampliació del seu àmbit objectiu a nous actes per raó
de la quantia, per raó del contracte i pel tipus d’acte; III)
l’ampliació de la legitimació per recórrer a les organitzacions sindicals i empresarials sectorials; IV) la modificació d’alguns dies a quo per recórrer i l’establiment de
nous; V) les especialitats en la tramitació del procediment i en els efectes de la resolució; VI) l’ampliació
de registres per presentar el recurs i VII) les mesures
cautelars. Per últim va tractar el nou règim de recursos
contra els actes dels contractes no subjectes a regula-
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ció harmonitzada dictats per poders adjudicadors que
no tenen la condició d’administració pública (PANAP).
Pel que fa a la preparació, criteris i procediments
d’adjudicació vaig exposar en primer lloc les principals
novetats en la preparació dels contractes, destacant:
I) l’aplicació del mateix règim jurídic a la preparació i
adjudicació dels contractes licitats per les Administració pública com a la dels PANAPS; II) la possibilitat de
fer consultes preliminars en el mercat amb la finalitat
de preparar la contractació; III) l’obligació de justificar la
decisió de no dividir el contracte en lots, canviant el criteri previst al TRLCSP; i IV) la possibilitat d’exigir etiquetes, informes de proves o certificats en acreditació de
que les obres, serveis i subministraments compleixen
amb les característiques i prescripcions tècniques.
Seguidament i respecte de les principals novetats en
l’adjudicació dels contractes vaig destacar: I) la simplificació de l’acreditació de la documentació administrativa; II) la reducció de terminis en la tramitació dels
procediments; III) la importància dels aspectes medi
ambientals i socials; IV) els nous possibles criteris d’adjudicació i la valoració dels criteris d’acord amb la millor
relació qualitat preu o amb la millor relació cost-eficàcia
(cicle de vida); V) les novetats en la contractació menor;
VI) la desaparició del procediment negociat per raó de
la quantia i per contractar obres, serveis i subministraments complementaris; VII) els nous procediments:
obert simplificat i super simplificat, i el procediment
d’associació per la innovació; i per últim, viii) el gran
repte de la contractació electrònica.
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Per finalitzar la Jornada, la Gemma Enfedaque
Montes, Cap de l’Àrea d’Informes, Estudis i Documentació de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de Catalunya, va exposar les novetats en l’execució, la modificació i l’extinció dels
contractes, ressaltant: I) el nou règim de duració i
pròrroga dels contractes; II) la nova regulació sobre
la modificació dels contractes, que pel que fa a les
previstes en el contracte esdevé més restrictiva
que l’establerta en la Directiva; III) l’eliminació dels
límits quantitatius en la subcontractació; IV) la possibilitat de cessió del contracte únicament quan estigui previst expressament; V) les modificacions en
el pagament del preu i en les causes de resolució; i
VI) els nous mitjans previstos pel control de l’execució dels contractes.
La llei va rebre una crítica positiva general, doncs a
més d’aclarir conceptes de l’anterior regulació i d’incorporar criteris doctrinals i jurisprudencials, conté
una regulació exhaustiva per lluitar contra la corrupció, fomentar la participació de les PYMES, reforçar
l’aplicació dels principis de la contractació pública i el
caràcter estratègic de la contractació pública.
Tot i així, es van posar de manifest algunes contradiccions existents a la llei, el seu caràcter reglamentista, com la manca de claredat en algunes
qüestions, com és el cas de la contractació menor,
que ja abans de la seva entrada en vigor de la llei,
ha generat nombrosa doctrina, en alguns aspectes
fins i tot contradictòria.
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COMPLIANCE:
PUNTO DE
ENCUENTRO DE
ABOGADOS E
INGENIEROS
Emilio Zegrí de Olivar
Col·legiat núm. 37.708
Tras la excelente acogida de la jornada celebrada el pasado 21 de noviembre en la sede del Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña, «Compliance: riesgos penales
para el ingeniero y para las empresas del sector industrial», en la que participaron varios miembros de la Sección de Compliance del ICAB, el CEIC acaba de presentar
el Grupo de Trabajo de Compliance Técnico, que nace con
el objetivo de profundizar en los aspectos esenciales de la
legislación en materia de compliance en el ámbito de las
diferentes disciplinas de la ingeniería.
La actividad inicial del Grupo de Trabajo de Compliance
Técnico se centrará en divulgar, con la colaboración de la
Sección de Compliance del ICAB, los requisitos exigibles
por el Código Penal a las organizaciones en su calidad de
personas jurídicas y cómo gestionar la exposición a estos
requisitos legales mediante la implantación de un Sistema
de Gestión de Compliance Penal que se adecúe al estándar UNE 19.601.
Precisamente este proyecto, en el que colaborarán prestigiosos expertos en la materia, viene a cubrir un vacío existente en la actualidad, y a servir de guía a las empresas y
a los ingenieros en su tarea de aproximación al novedoso
fenómeno del compliance.
Desde la Sección de Compliance del Colegio nos atrevemos a augurar que este proyecto de colaboración se va
a convertir en una herramienta básica de formación en la
labor diaria de los ingenieros –cualquiera que sea su especialización-, ya que les va a permitir, de una manera ágil

Gian-Lluís Ribechini, presidente de la Comisión de Gestión Empresarial del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, coordinador del Grupo de Trabajo de Compliance Técnico y presidente de la
Comisión de Compliance del Instituto de Ingenieros de Cataluña,
flanqueado por Emilio Zegrí e Isabel Vizcaíno, vocal y vicepresidenta,
respectivamente, de la Junta Gestora de la Sección de Compliance
del Icab, en la Jornada celebrada en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña: «Compliance: riesgos penales para el ingeniero
y para las empresas del sector industrial».

y eficaz, conocer y comprender aquellos riesgos jurídicos
con incidencia directa en el desarrollo de su actividad.
Ciertamente la ingeniería, cuyos comienzos se remontan al origen de la especie humana, ha evolucionado de
manera simultánea con la humanidad, adquiriendo una
gran complejidad con el paso de los años. A lo largo de
este amplio recorrido, los campos de actuación y estudio
que conforman esta profesión se han ido incrementando
hasta abarcar disciplinas tan diversas como la agricultura, la construcción de infraestructuras eléctricas o las
telecomunicaciones. Todos estos ámbitos, que aglutinan
una importante esencia de la actividad humana, obligan al
profesional de la ingeniería a tener que informarse sobre
el extenso ordenamiento jurídico que los regula.
Al mismo tiempo, en el desarrollo de sus funciones –ya
sea la investigación, el desarrollo, la operación, la construcción o la administración- el ingeniero debe tomar
decisiones que pueden verse enfrentadas con la ética o
implicar problemas morales. Por este motivo, además de
la legislación básica correspondiente a su actividad, todo
profesional necesita conocer los principios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla
nuestro Código Penal, para que –unidos al sentido común
y a la buena fe- le sirvan de permanente orientación.

MUTUALIDAD

permès que l’evolució de primes s’hagi situat en els
628,7 MM d ‘€, enfront dels 598 , 4 milions del 2016.
La rendibilitat neta de les inversions, amb un 5,17%
sobre els actius invertits, permetrà retribuir als mutualistes amb el 4,65%.
El president va xifrar el volum d’estalvi gestionat en
6.624 MM €, un 11,50% més que l’any anterior i les
despeses de gestió reduïts fins al 0,20%, enfront del
0,22 de l’any anterior i davant del 1,50 % de mitjana
del mercat assegurador de vida i pensions.
Sobre la inversió de la Mutualidad al Banco Popular, la
pèrdua de la inversió està comptabilitzada en l’exercici
2017 i ja no tindrà cap efecte negatiu futur.
El president també va explicar la bateria de mesures
jurídiques posades en marxa en defensa dels interessos dels mutualistes.

L’ASSEMBLEA
GENERAL DE LA
MUTUALIDAD
APROVA PER
MAJORIA ELS
COMPTES DE 2017
I EL PRESSUPOST
PER A 2018
El passat 9 de juny la Mutualidad va aprovar els Comptes de 2017 per 208 vots a favor, 13 en contra i 13
abstencions i el pressupost per a 2018 per 236 vots a
favor, 10 en contra i 9 abstencions.
El president, Enrique Sanz Fernández-Lomana, va destacar en el seu informe que al final de l’any la Mutualidad comptava amb 196.326 mutualistes, el que ha

L’Informe de Solvència la Mutualidad obté un Ràtio del
223%, és a dir que compta amb uns fons propis 2,23 vegades superior als exigits per les normes asseguradores.
Amb la transformació digital de fons, el president va
explicar els objectius del Pla Estratègic aprovat per als
propers 5 anys.
També va informar de la creació d’un òrgan assessor
de caràcter consultiu i representatiu compost inicialment per Manuel Lagares, catedràtic i president
del grup d’experts per a reforma fiscal de 2015; Joan
Maria Nin Génova, exvicepresident i conseller delegat
de CaixaBank; Juan Carlos Ureta, president de Renta
4 i José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuari i
exdirector general de BBVA.
El director general, Rafael Navas va presentar el pressupost per a 2018 on el volum de l’estalvi gestionat arribarà als 7.295.000 i la rendibilitat estimada a l’4,72%,
el que deixaria la rendibilitat per als mutualistes en el
4,25%. Amb un excedent de 25 milions, la Mutualitat
passaria a tenir uns fons propis de 344 milions.
Al tancament d’abril de 2018, l’estalvi gestionat s’ha
situat en els 6.885 MM €, un 10,35% més que a l’abril
del 2017, les aportacions suposen un total de 232,8
MM €, i els ingressos financers nets s’han situat en
121,7 M €, en línia amb la rendibilitat a aconseguir al
tancament de l’exercici.

LA SEDUCCIÓ DE
L’ADVOCAT PER
CAPTAR NOUS CLIENTS
Eduard Banque
Col·legiat núm. 30.574

E

n l’últim informe de resultats de “La radiografia de la professió de l’advocacia” presentada al ICAB al mes de setembre de 2016 per
CERES Investigació Sociològica i Mercats, es
posa de manifest, entre altres indicadors, les
següents dades:
1. Els clients arriben als despatxos d’advocats pel boca-orella dels seus clients en un percentatge del 76%,
només el 5% provenen de les campanyes de màrqueting i un 9% dels advocats escriuen de manera habitual
en el Bloc de la pàgina Web del despatx.
2. Menys de la meitat dels advocats utilitza de manera
habitual les xarxes socials a nivell professional; Linkedin
lidera amb un 41% enfront del 9% de Twitter i el 8% de
Facebook.

TENDÈNCIA DEL SECTOR LEGAL
En els últims 10 anys s’ha patit, per una banda, una crisi
econòmica global i, per l’altra, una revolució tecnològica
d’igual magnitud. Ambdós paràmetres han portat a un
canvi en la relació comercial “client-advocat”:

1. La crisis econòmica ha comportat l’aplicació de la dita
anglosaxona del “more for less” que respon bàsicament a
que els honoraris professionals dels advocats a l’any 2018
són, en general, quantitativament inferiors als que es podrien facturar 15 anys enrere pels mateixos serveis.
2. L’aparició d’Internet com una eina d’us universal ha
permès obrir la porta del coneixement jurídic a d’altres
actors. Els usuaris amb problemes jurídics busquen
solucions a la xarxa a través de la cerca de legislació publicada a les pàgines web de les pròpies administracions
públiques (un exemple és el BOE), directoris jurídics o
dels continguts que publiquin despatxos d’advocats a
través dels seus Blocs i un llarg etcètera..

MÀRQUETING, JURÍDIC I DIGITAL
Davant d’aquest nou escenari, per què no aprofitar
l’avinentesa que ens ha suposat la revolució tecnològica
dels darrers 10 anys per anar a la cerca de nous clients a
través del Marqueting?
Podem parlar del MARQUETING com aquella disciplina
dedicada a l’anàlisi del comportament del mercat i dels
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consumidors, amb l’objectiu de captar, retenir i fidelitzar a clients a través de la satisfacció de les seves
necessitats. D’acord, la teoria està molt bé, però, a la
pràctica, que pot fer un despatx d’advocats per adquirir nous clients?
Algunes recomanacions:
1.- Llapis i paper
Abans de fer res, cal agafar un llapis i paper per tal
de definir: els objectius reals, quins serveis jurídics
vol vendre el despatx, (els més rentables) analitzar la
competència (per millorar el serveis que volem oferir),
definir el comportament del mercat i les seves necessitats i saber de quin pressupost es disposa per construir els formats per captar clients i/o mantenir-los.
Però, per damunt de tot, voluntat de la direcció del
despatx d’ assolir les fites proposades dins un termini
establert. En definitiva fer un Pla.
2.- Visibilitat.
de la mateixa manera que quan muntem un despatx,
que ho fem en el lloc que creiem més adequat i, a la
vegada, posem una placa a la porteria per tal d’informar a la gent de que ens trobem allà físicament, dins
l’àmbit digital s’aplica el mateix.
Els nostres possibles clients cerquen advocats a través de Google utilitzant paraules clau, com pot ser,
per exemple, “advocat a Barcelona”, “divorci” o “consulta amb un advocat”
Com podem trobar aquestes paraules clau? Hi ha
multitud d’eines (en la gran majoria gratuïtes) que permeten identificar si hi ha cerques (demanda) d’aquells
serveis que un despatx vol i pot oferir als seus possibles clients. Tenim per exemple:
1. Google Trends https://trends.google.com/trends/
que permet saber les tendències de cerques de Google dels usuaris a internet des de l’any 2005 fins al dia
d’avui, contrastar si el servei jurídic que volem oferir
té cerques o no les té.
2. Semrush https://www.semrush.com, amb aquesta
eina es pot saber quines son les paraules clau i les
seves derivades que s’ha d’utilitzar correctament el
producte a Internet. A més, permet obtenir informació
i dades de la competència.
La utilització en una WEB de les adequades paraules clau permet, en aquest cas, que un advocat o un
despatx es vagi posicionant en el cercador de Google
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fins aparèixer en la primera pàgina del cercador. El
conegut SEO (Serach Enginy Optimitazion).
Una altra manera més ràpida de que els possibles
clients ens puguin trobar com advocats es pagant
diners a Google a través d’anuncis. El denominat SEM
(Search Enginy Marketing)
Les xarxes socials també serveixen per assolir l’objectiu d’obtenir major visibilitat en permetre a l’advocat
arribar a contactes que es denominen de segon i tercer grau (els contactes dels nostres contactes)
• LinkedIn amb la pàgina d’empresa i perfil personals
dels advocats.
• Twitter, d’utilitat per dir i saber que diuen del
despatx, opinions favorables, queixes...
3.- Comprensió
Una vegada els nostres possibles clients ens troben per
Google, els despatxos d’advocats han de fer un altre esforç, s’han de fer entenedors al públic a qui es dirigeixen.
Quan s’escriu en un Blog, l’advocat ho ha de fer entenedor a la persona que ho llegeix que, a la fi, es qui
contractarà els nostres serveis. S’ha de fugir de les
frases subordinades i juxtaposades que utilitzem en
els escrits judicials.
També és important que la pàgina web del despatx
s’adapti al format del smartphone o de qualsevol Tablet afavorint una lectura agradable.
Hi ha gran varietat de plantilles de WordPress https://
es.wordpress.org/ que a un preu molt assequible permeten estar a la última de disseny i usabilitat.
4.- Conversió
Quan el client ens ha vist i ens ha entès, el pas següent és que pugui proporcionar les seves dades a fi i
efecte de que contactem amb ell per tal de concertar
una visita. Cal ser ràpid (el possible client haurà demanat tres pressupostos més) i disposar de diferents
canals d’atenció al client (xat, telèfon, mail, xarxes
socials, formulari de contacte..)
Conclusió:
Al final la captació d’un client per part d’un despatx d’advocats és un joc de seducció: persones amb
problemes que busquen professionals que ofereixen
solucions. Aquestes persones s’han de poder trobar,
entendre i, finalment, estimar.

CRÒNICA DEL III CONGRÉS
SOBRE GOVERN CORPORATIU

Susana Bleier
Col·legiada núm. 15.920

Nathalie Kühlmann
Col·legiada núm. 30.609

Judith Morales
Col·legiada núm. 28.265

E

ls dies 16 i 17 de novembre de 2017 es va
celebrar, amb un rotund èxit, el “III Congrés
sobre Govern Corporatiu. Temes actuals sobre
administradors socials i junta general”, organitzat per la Secció de Dret Mercantil del ICAB i
el Grup de Recerca Consolidat sobre Govern Corporatiu
de l’Empresa de la Universitat de Barcelona, dirigit pel
Catedràtic de Dret Mercantil Daniel Vázquez Albert.
El Congrés es va desenvolupar al voltant de quatre
taules i van participar 23 prestigiosos ponents. La conferència inaugural va ser a càrrec del magistrat del Tribunal Suprem Rafael Sarazá Jimena i la conferència de
clausura a càrrec del magistrat de l’Audiència Provincial
de Barcelona Juan F. Garnica Martín.
Durant la conferència inaugural es va analitzar, en primer
lloc, el concepte d’interès del grup de societats, destacant que des del punt de vista concursal, un dels temes
més problemàtics ha estat l’exercici de l’acció rescissòria
concursal ex article 71 LC de les garanties intragrup prestades per una societat filial en favor d’una altra societat
del grup. En segon lloc, es van analitzar alguns aspectes
sobre la responsabilitat dels administradors, posant en
relleu que en relació a la responsabilitat per deutes ex
article 367 LSC, la jurisprudència ha admès excepcional-

LA CONFERÈNCIA INAUGURAL
VA SER A CÀRREC
DEL MAGISTRAT
DEL TRIBUNAL
SUPREM RAFAEL
SARAZÁ JIMENA
I LA CONFERÈNCIA DE CLAUSURA A CÀRREC
DEL MAGISTRAT
DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA
JUAN F. GARNICA
MARTÍN

ment l’exoneració per
l’adopció de mesures
tendents a pal·liar la
crisi de la societat, ja
que l’obligació prevista
en el citat article és la
de promoure la dissolució o el concurs.
La primera taula va
analitzar el règim impugnació dels acords
socials i el dret de separació del soci ex article 348 bis LSC. El nou
règim d’impugnació
dels acords ha sofert
rellevants modificacions, entre les quals
destaca una sèrie de
causes de no impugnables. Quant al dret
de separació, ex article
348 LSC, per una negativa al repartiment
de dividends, cal dir
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La tercera taula rodona va analitzar el polèmic tema
de la retribució dels administradors, recordant que la
DGRN i la doctrina majoritària defensen que els consellers amb funcions executives poden tenir la retribució que es contempli en el seu contracte específic, al
marge del que disposin els estatuts socials per a tots
els administradors en general, en virtut de l’article
217 LSC. No obstant això, s’ha de destacar que, amb
posterioritat a la celebració d’aquest Congrés, el Tribunal Suprem ha dictat una esperada sentència sobre
aquest tema, de data 26 de febrer de 2018, en la qual
determina que les funcions executives no són alienes
a les funcions generals de gestió i administració societària, que s’atribueixen a qualsevol administrador
pel mer fet de ser-ho.
D’aquesta manera, qualsevol retribució que s’estableixi per als consellers executius, en virtut del contracte al que fa referència l’article 249.3 LSC, ha de
respectar el règim general establert pels estatuts per
a qualsevol administrador en la seva mera condició de
tal, d’acord amb les possibilitats que atorga l’article
217, apartats 1 i 2 LSC.

EL CONGRÉS ES
VA DESENVOLUPAR AL VOLTANT
DE QUATRE
TAULES I VAN
PARTICIPAR 23
PRESTIGIOSOS
PONENTS

que el seu exercici ha
estat excepcional però
ha tingut un efecte dissuasiu entre els socis
majoritaris, els qui han
decidit el repartiment
de dividends davant
el risc que els socis
minoritaris exercitessin
el dret.

La segona taula rodona va versar sobre el
canvi de seu social i la
venda d’actius essencials després de la modificació dels articles 285.2 i 160 f) de la LSC. Quant a
la venda d’actius essencials, s’ha d’assenyalar que la
presumpció continguda en la llei, per la qual un actiu
és essencial quan supera el 25% del valor dels actius
de l’últim balanç aprovat, ha d’entendre’s només
com un mer indici. Perquè l’actiu sigui essencial el
realment determinant és el grau de dependència de
l’actiu respecte del desenvolupament de l’objecte
social. Un altre tema que es va abordar va ser el de la
“oponibilidad” del negoci enfront de la societat, quan
no va haver-hi prèvia aprovació expressa per part de la
junta general.

La quarta taula es va centrar en les accions de responsabilitat contra els administradors i va analitzar
especialment el tema de la prescripció. Es va analitzar la jurisprudència més recent del Tribunal Suprem,
concloent que des de la reforma de la LSC aprovada
per la Llei 31/2014, els Tribunals apliquen el termini
de quatre anys previst en l’article 241 bis LSC a totes
les accions de responsabilitat. No obstant això, es va
destacar els dubtes que planteja l’aplicació d’aquesta
prescripció en els supòsits de responsabilitat per deutes ex article 367 LSC, així com si és possible la seva
aplicació quan l’acció individual té el caràcter d’acció
de danys extracontractual, doncs no es considera una
acció estrictament societària.
Finalment, en la conferència de clausura del Congrés es va destacar la preocupació de l’Audiència
Provincial de Barcelona per la protecció dels socis
minoritaris. En aquest sentit, es va citar la Sentència de 12 de setembre de 2017 en la qual es resol
sobre la impugnació de l’acord social de retribució
dels administradors, ja que es considerava que era
desproporcionalment elevada.
L’Audiència Provincial conclou que l’acord adoptat
era abusiu i que la retribució, en atenció a la retribució habitual que tindria una persona aliena a la
societat, no era proporcional al treball exercit per
l’administrador.

D’UN COP D’ULL

JUNTA CONJUNTA ICAB-ICAM

El passat 22 de març les juntes de l’ICAB i de l’ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) es van reunir a la seu
col·legial de Barcelona per treballar en noves idees i projectes en comú, amb una clara aposta per la defensa del dret de
defensa, la vocació social de la professió i la internacionalització de l’Advocacia.

CONFERÈNCIA ‘ÉS NECESSÀRIA UNA REFORMA DE LA LAU DAVANT LA
PROBLEMÀTICA DE L’AUGMENT DE PREU DELS LLOGUERS?

Organitzada per la Comissió de Normativa, va comptar amb les ponències de l’advocat i degà emèrit Pedro Yúfera, els
advocats Alejandro Fuentes-Lojo Lastres i Daniel Loscertales; i el president del Consell de Col·legis d’Administradors
de Finques, Enrique Vendrell. La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va presentar els ponents, i el secretari de la Junta,
Jesús Sánchez, va moderar la taula. Durant la conferència es va anunciar que la Comissió està treballant en propostes
de modificació de la LAU per poder ajudar les persones en risc d’exclusió social i defensar el dret a l’habitatge.
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PRIMER ‘ESMORZAR SOLIDARI’ A L’ICAB

Amb una conferència titulada ‘Advocacia: noves realitats, noves obligacions, noves actituds’, Antoni Garrigues Walker
va ser l’encarregat d’inaugurar els ’Esmorzars Solidaris’, un cicle on l’Advocacia mostra el seu vessant més social.
La recaptació de l’esmorzar, amb una alta assistència de persones interessades, va anar destinada íntegrament a
col·laborar amb la Fundació Fernando Pombo.

ALIANÇA PER PROMOURE LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

La Fundació Sant Raimon de Penyafort i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per
promoure relacions i activitats de caràcter acadèmic, professional i de recerca en matèries d’interès comú. La degana
de l’ICAB i presidenta de la Fundació, Mª Eugènia Gay; la rectora de la UAB, Margarita Arboix; la degana de Dret, Esther
Zapater; i la diputada de la Junta i secretària de la Fundació, Cristina Vallejo, van formalitzar la signatura del conveni.

D’UN COP D’ULL

IMPOSICIÓ DE TOGUES

L’acte de la imposició de togues resulta sempre emotiu i esdevé l’inici d’una vida professional intensa i apassionant
dels nous col·legiats i col·legiades. La sessió del 15 de maig, a més, ens va deixar una imatge tendra, la d’una jove
compaginant el seu paper de mare amb el de nova advocada.

JORNADA PER A ADVOCATS DEL TORN D’OFICI

La sessió va reunir nombrosos professionals per abordar diferents resolucions internacionals amb afectació al Dret
laboral intern. La diputada de la Junta responsable del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, Carmen Valenzuela,
va donar la benvinguda als assistents i va moderar una taula sobre l’acomiadament nul per discriminació en cas
d’incapacitat temporal. La diputada de la Junta Emma Gumbert va moderar la taula sobre el control del correu
electrònic, amb el magistrat Carlos Hugo Preciado.
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OBSERVATORI INTERCOL·LEGIAL DE TRANSPARÈNCIA I RENDIMENT DE COMPTES
Amb l’objectiu d’impulsar relacions amb altres entitats, elaborar estudis i estimular polítiques de transparència, integritat,
ètica i bon govern dels Col·legis Professionals, es va presentar l’Observatori. L’entitat estarà presidida per Daniel Faura,
president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. L’acte de presentació va incloure la taula “Ètica i
professions”, amb Joan Fontrodona i Francesc Torralba. La diputada de la Junta Yvonne Pavia, va cloure la sessió.

SORTEIG ENTRE ELS ASSISTENTS A LA FIRA DE L’OCUPACIÓ DE L’ICAB

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, amb el director general d’Alter Muta, Josep-Fermí Pinyol, i la directora territorial,
Alícia Gironès Hengst, van lliurar un Ipad a Urko Aguirre. El premi es va sortejar durant la Fira de l’Ocupació 2018 entre
els assistents a l’esdeveniment que, un anys més, va comptar amb un gran èxit d’assistència.

D’UN COP D’ULL

CONFERÈNCIA SOBRE EL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

El reglament, aplicable des del 25 de maig, va fer necessària molta formació i preparació al respecte. A la Conferència
celebrada al Col·legi, amb èxit d’assistència, van intervenir Narcís Ortega, ex cap superior de la Policia de Catalunya i
conseller de SAIMA Seguretat per a Catalunya; i l’advocada Antonia Rocha, membre de la Comissió de Justícia Penal
Internacional i Drets Humans de l’ICAB; moderat per l’advocat Javier García Mallol, tresorer de la Comissió i membre del
Col·legi d’Advocats Penal Internacional.

DEFENSA DELS DRETS I LES LLIBERTATS DE LES DONES DE EL SALVADOR

El testimoni de Teodora del Carmen Vásques va servir per explicar la situació de les dones empresonades en aquell
país per haver avortat. La salvadorenca va assistir a la roda de premsa acompanyada de la seva advocada, Bertha de
León, de l’advocat de l’ICAB Josep Llàcer, que va viatjar a El Salvador, i de la vicepresidenta de la Comissió de Dret
Penal Internacional, Erika Torregrossa.
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TROBADA PENITENCIARI

L’ICAB va acollir la tradicional trobada de la Comissió de Dret Penitenciari, amb l’assistència de la diputada de la Junta de
govern responsable de la Comissió, Carmen Valenzuela i els directors dels Centres Penitenciaris.

TORNEIG DE FUTBOL MUNDIAVOCAT 2018

Durant el mes de maig el Club de Futbol de l’ICAB va participar en el Torneig Mundial d’Advocats en què van participar
gairebé un centenar de països de tot el món.
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Blanch, 2018. [347.615(46)Apa]
eBook Biblioteca Digital
Memento práctico Francis
Lefebvre: propiedad horizontal:
2017-2018. Madrid: Francis
Lefebvre, 2017. [PRA]
MONTERROSO CASADO,
ESTHER (DIR.); CÁMARA
BARROSO, MARÍA DEL
CARMEN; DÍEZ ESTELLA,
FERNANDO; FERNÁNDEZ
BERMEJO, DANIEL (AUTS.) [I
9 MÉS]
Responsabilidad profesional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018
[347.56(46)Mon]
eBook Biblioteca Digital

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ,
SANTIAGO
Tratado de derecho
administrativo. 3ª ed.. Cizur
Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2017. 2 vols.
[35(46)”2017”Gon]

DESTAQUEM:

GUISASOLA LERMA, CRISTINA
(DIR./COORD.)
Expolio de bienes culturales:
instrumentos legales frente
al mismo. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [351.852/.853Exp]
eBook Biblioteca Digital

“ABOGACÍA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA: EL GRAN DESAFÍO”, EN: Abogacía española:
revista del Consejo General de
la Abogacía Española, n. 108,
febrero 2018, 31 p.
Versió en l’inia d’accés lliure
Biblioteca Digital

SANTANA, LUCIANO ROCHA
La teoría de los derechos
animales de Tom Regan:
ampliando las fronteras de
la comunidad moral y de
los derechos más allá de lo
humano. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [351.765San]
eBook Biblioteca Digital

“BUEN GOBIERNO CORPORATIVO”, [en línia], EN: Revista de
contabilidad y dirección, vol.
25, año 2017, 169 p.
Accés lliure Biblioteca Digital
“ECONOMÍA
COLABORATIVA”,
EN: Revista de estudios europeos, n. 70, julio-dic. 2017,
415 p.
Accés lliure Biblioteca Digital

RASTROLLO SUÁREZ, JUAN JOSÉ
Evaluación del desempeño
en la Administración: hacia
un cambio de paradigma en
el sistema español de empleo
público. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [35.08(46)Ras]

Memento práctico Francis
Lefebvre: urbanismo: 2018.
Madrid: Francis Lefebvre, 2018.
[PRA]
OREIRO ROMAR, JOSÉ ÁNGEL
La responsabilidad
patrimonial urbanística en

YÁÑEZ, ANA
Patrimonio arqueológico
y derecho sancionador.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [343.37(46)”2015”Yañ]
eBook Biblioteca Digital

DRET CIVIL
APARICIO CAROL, IGNACIO

DRET CONSTITUCIONAL
ESCAJEDO SAN EPIFANIO,
LEIRE; REBATO OCHOA,
ESTHER; LÓPEZ BASAGUREN,
ALBERTO (EDS.) Derecho a
una alimentación adecuada y
despilfarro alimentario: retos
pendientes. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [351.773(46)Der]
GARCÍA-PASCUAL, CRISTINA
(COORD.); AÑÓN, MARÍA
JOSÉ, JUAN-SÁNCHEZ,
RICARDO, ARMENGOT
VILAPLANA, ALICIA (AUTS.)
[I 5 MÉS]Acceso a la justícia
y garantía de los derechos
en tiempos de crisis: de los
procedimientos tradicionales a
los mecanismos alternativos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.9(46):342.722Acc]
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GUDÍN RODRÍGUEZMAGARIÑOS, FAUSTINO
Nuevo Reglamento europeo de
protección de datos versus Big
Data. Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [342.738(4-672UE)Gud]
eBook Biblioteca Digital

MÁRQUEZ CARRASCO,
CARMEN; VIVAS TESÓN,
INMACULADA (COORDS.)
La implementación de los
principios rectores de las
Naciones Unidas sobre
empresas y derechos humanos
por la Unión Europea y sus
Estados miembros.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[DH-342.7(4-672UE)Imp]
TERRICABRAS, JOSEP-MARIA
(PRESENTACIÓ); MISERACHS,
PAU (INTRODUCCIÓ); DE
ZAYAS, ALFRED M. (APLICACIÓ
A CATALUNYA)
1948/2018, 70 anys de la
Declaració Universal dels Drets
Humans i texts afins.
Barcelona: Grup d’Estudis
Polítics: Ediciones La Tempestad,
2018. [DH-342.7Mil]

DRET FISCAL

Wolters Kluwer, 2018.
[347.513(46):336.2Esc]

FERNÁNDEZ PAVÉS,
MARÍA-JOSÉ
¿En qué situación está el
impuesto de “plusvalía”?: la
posibilidad de inaplicación y
obtención de devoluciones.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[336.22(46):352Fer]

Chueca Sancho. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2018. [341.222Fro]
eBook Biblioteca Digital
GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN
(DIR.); ÁLVAREZ ALONSO,
DIEGO; CASTRO ARGÜELLES,
Mª ANTONIA; CEINOS
SUÁREZ, ÁNGELES [I 17 MÉS]
Condiciones de empleo y
relaciones de trabajo en el
derecho de la Unión Europea:
un estudio de jurisprudencia
del Tribunal de Justicia. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[331(4-672UE)Con]

GOLPE SAAVEDRA, JOSÉ
MIGUEL; HERNÁNDEZ, KAREN
La fiscalidad de los
trabajadores expatriados
y desplazados. Las Rozas
(Madrid): Wolters Kluwer, 2017.
[336.227.7(46)Gol]
Memento práctico Francis
Lefebvre: procedimientos
tributarios: 2018-2019. Madrid:
Francis Lefebvre, 2018. [PRA]
PÉREZ MARTÍNEZ, VALENTÍN
La organización de los
servicios tributarios
municipales. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[336.22(46):352Per]

LICARI, FRANÇOIS-XAVIER
Le droit talmudique. Paris
Libraire Dalloz, 2015. (604-78)
POUGET BASTIDA, MIGUEL
ÁNGEL
Cuestión prejudicial
comunitaria y tutela judicial
efectiva. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2017. [347.91/.95(4-672UE)Pou]

DRET LABORAL
DRET INTERNACIONAL

BERNABEU PÉREZ, JUAN
ANTONIO
La inversión del sujeto pasivo
en el IVA. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018.
[336.226.32(46)Ber]

ESIS VILLARROEL, IVETTE S.
La expropiación en el sistema
internacional de protección
de inversiones extranjeras.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[DAr-341.63Esi]
eBook Biblioteca Digital

ESCAMILLA AVILÉS,
FERNANDO
La tributación de las
indemnizaciones por
daños. Las Rozas (Madrid):

FERNÁNDEZ SOLA, NATIVIDAD
(COORD.)
Fronteras del siglo XXI:
¿obstáculos o puentes?: in
memoriam profesor Ángel G.

ALFONSO MELLADO, CARLOS
L. (DIR.); ARA ORTIZ, ALBERTO;
ESTEVAN DE QUESADA,
CARMEN [I 4 MÉS] (AUTS.)
El trabajador y empresario
autónomo. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [331.72(46)Tra]
eBook Biblioteca Digital
HERNÁNDEZ-LAHOZ ORTIZ,
PABLO
Derecho laboral bancario: la
aplicación del derecho del
trabajo al sector de las entidades
de crédito. Valencia: Tirant lo

Blanch, 2018. [331(46):347.734Her]
eBook Biblioteca Digital
LOUSADA AROCHENA, JOSÉ
FERNANDO (COORD.); CABEZA
PEREIRO, JAIME; NÚÑEZCORTÉS CONTRERAS, PILAR
Curso de igualdad y diversidad
en las relaciones laborales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[PRA-331Cab]
MERCADER UGUINA, JESÚS R.
Protección de datos en las
relaciones laborales. Madrid:
Francis Lefebvre, 2017.
[331(46):342.7Mer]

RIVERA SÁNCHEZ, JUAN
RAMÓN
La cláusula laboral en los
acuerdos de libre comercio.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.776(4-672UE)Riv]
SALAS VALLINA, ANDRÉS;
ALEGRE VIDAL, JOAQUÍN;
FERNÁNDEZ GUERRERO,
RAFAEL
El papel del liderazgo y del
aprendizaje organizativo
en la felicidad en el trabajo:
una herramienta para medir
la felicidad en el trabajo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[658:159.9Sal]
eBook Biblioteca Digital

BIBLIOTECA

SAN CRISTÓBAL VILLANUEVA,
JUAN MANUEL
Estatuto de los trabajadores:
comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias.
8ª ed. Madrid: Francis Lefebvre,
2018. [331(46)”2012”San]

Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.78813 o també [324.4(46)Hor]).

Casos prácticos de operaciones
de reestructuración empresarial:
fusiones, escisiones,
adquisiciones de negocio,
aportaciones no dinerarias, canje
de valores y otras operaciones.
Las Rozas (Madrid): Wolters
Kluwer, 2018. [PRA-(076)336Mar]

VIADER I PERICAS, MARC
Apuntes de un abogado
laboralista en desencanto:
verano de 1978.
Barcelona: el autor, 2018.
[860-94Via]

BARRIO ANDRÉS, MOISÉS (DIR.)
Derecho de los robots. Las
Rozas (Madrid): Wolters Kluwer,
2018. [347.77(46):007.5Der]

URBANEJA CILLÁN, JORGE
La ordenación internacional
y europea de las entidades
de crédito: la Unión bancaria.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.734(4-672UE)Urb]
UREÑA SALCEDO, JUAN ANTONIO
Breve historia de la expresión
y control de las ideas y de la
(des)protección de sus autores.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.78(46)Ure]

DRET MERCANTIL
AGUILAR JARA, IGNACIO;
FUENTES BARBERÁ, CRISTINA
DE; LABATUT SERER,
GREGORIO
Normas internacionales de
auditoría adaptadas para su
aplicación en España por el
ICAC. Madrid: Francis Lefebvre,
2017. [347.719(46)Agu]

Aspectos prácticos de la
valoración de empresas.
Madrid: Francis Lefebvre, 2018.
[347.72(46)Roj]

Memento práctico Francis
Lefebvre: derecho de las
nuevas tecnologías: 2017-2018.
Madrid: Francis Lefebvre, 2017. [PRA]
MUÑOZ DELGADO, CARMEN
Copropiedad de participaciones
sociales y acciones: la
comunidad hereditaria y la
sociedad legal de gananciales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.728.2(46)Muñ]
eBook Biblioteca Digital
ORTEGA BURGOS, ENRIQUE
(DIR.); FERNÁNDEZ-LASQUETTY
QUINTANA, JAVIER, ENCISO
ALONSO-MUÑUMER, MARÍA,
MUÑOZ DEL CAZ, EDUARDO [I 2
MÉS] (COORDS.)
Actualidad mercantil: 2018.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.7(46)Act]
eBook Biblioteca Digital

FERNÁNDEZ PÉREZ, NURIA
El alojamiento colaborativo.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [347.732(46):658.016Fer]
eBook Biblioteca Digital

PASCUAL PEDREÑO, ELADIO
Obligaciones contables y
fiscales del empresario.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.719(46)Pas]

HERRERA SÁNCHEZ, JOSÉ
ANTONIO
La cesión de créditos futuros
y el concurso de acreedores.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [347.736(46)”2003”Her]
eBook Biblioteca Digital

RAMÍREZ PASCUAL, BASILIO
Desafíos de la empresa
familiar: la fina línea entre el
éxito y la destrucción. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.724.2(46)Ram]

MARTÍNEZ ALFONSO, ANTONIO
P.; BORRÁS AMBLAR, FERNANDO

ROJO RAMÍREZ, ALFONSO A.;
LABATUT SERER, GREGORIO

DRET PENAL
ABEL SOUTO, MIGUEL; SÁNCHEZ
STEWART, NIELSON (COORDS.)
V Congreso sobre Prevención
y Represión del Blanqueo
de Dinero: ponencias y
conclusiones del congreso
sobre las reformas de 2015 e
incidencia en la economía y
sociedad digital, celebrado en
el salón de actos de la EGAP,
Santiago de Compostela,
en julio de 2017. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[343.537(46)”2015”(063)Con]
eBook Biblioteca Digital
ALONSO RIMO, A.; CUERDA
ARNAU, M.L; FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, A. (DIRS.)
Terrorismo, sistema penal
y derechos fundamentales.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.341(46)Ter]
BOIX REIG, JAVIER (DIR.);
LLORIA GARCÍA, PAZ (COORD.)
Diccionario de derecho penal
económico. 2ª ed. .Madrid:
Iustel, 2017. [(038)343.7Boi]

CARPIO DELGADO, JUANA DEL
(COORD.); BOZA MORENO,
ELENA; CUTIÑO RAYA,
SALVADOR [I 5 MÉS]
Algunas cuestiones de parte
especial tras la reforma
de 2015 del Código Penal.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.3/.7”2015”Car]
eBook Biblioteca Digital
FLORES PRADA, IGNACIO
Peligrosidad social predelictual
y transtorno mental. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2018.
[343.225(46)Flo]
GÓMEZ-JARA DÍEZ, CARLOS
Garantismo penal europeo.
Madrid: Iustel, 2017.
[343.137/.139(4-672UE):
342.722Gom]
GÓMEZ RIVERO, Mª DEL
CARMEN; BARRERO
ORTEGA, ABRAHAM (DIRS.)
Regeneración democrática
y estrategias penales en la
lucha contra la corrupción.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
[343.35(46)”2015”Reg]
JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO;
ROPERO CARRASCO, JULIA
(DIRS.); PASTOR PALOMAR,
ANTONIO (COORD.)
Blanqueo de capitales y
corrupción. Interacciones
para su erradicación desde el
derecho internacional y los
sistemas nacionales = money
laundering and corruption.
Interactions between
international law and national
systems for their eradication.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[343.537Bla]
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LANDA GOROSTIZA, J.
M.; GARRO CARRERA, E.
(DIRS.); GARRO CARRERA,
ENARA; ROSTALSKI, FRAUKE;
SAUTNER, LYANE (AUTS.)
[I 8 MÉS]
Delitos de odio: derecho
comparado y regulación
española. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[343.431(46)”2015”Del]
eBook Biblioteca Digital
NISTAL BURÓN, JAVIER
La condición de
extranjero en el sistema
penitenciario español:
“la incidencia de la
normativa europea”.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [343.8(46):351.756Nis]
eBook Biblioteca Digital
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DRET PROCESSAL
ARIZA COLMENAREJO, MARÍA
JESÚS (COORD.)
Traducción, interpretación
e información para la
tutela judicial efectiva en
el proceso penal. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[343.137/.139(46):342.722Tra]
eBook Biblioteca Digital
BALLESTEROS PANIZO,
COVADONGA ISABEL
El arbitraje de derecho público.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2017.
[347.918(46)Bal]

RODRÍGUEZ YAGÜE, CRISTINA
La ejecución de las penas
de prisión permanente
revisable y de larga duración.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2018. [343.26(46)”2015”Rod]
eBook Biblioteca Digital
SÁNCHEZ GÓMEZ, RÁUL
El derecho de defensa en la
investigación de los delitos
de terrorismo. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2017. [343.341(46)San]
SANDOVAL MESA, JAIME
ALBERTO
La garantía criminal en materia
penal y penal internacional:
desarrollo histórico del
principio de legalidad frente
a la seguridad jurídica del
ciudadano en el orden interno e
internacional. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [DPI-341.4San]
SANZ MULAS, NIEVES
Delitos culturalmente
motivados. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2018. [343.6:316.34San]
eBook Biblioteca Digital
VILLACAMPA ESTIARTE,
CAROLINA
Política criminal española
en materia de violencia de
género: valoración crítica.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.615(46)Vill]

BONACHERA VILLEGAS,
RAQUEL
Tutela procesal de los
derechos e intereses de
los consumidores. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2018.
[347.731(46):347.9Bon]
eBook Biblioteca Digital
DÍAZ CABIALE, JOSÉ ANTONIO
La eficacia material y procesal
de la sentencia civil más allá
de la cosa juzgada.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[347.953(46)Dia]
DURÁN SILVA, CARMEN MARÍA
La videovigilancia en el
proceso penal: tratamiento
procesal y eficacia probatoria.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.
[343.14(46)Dur]
eBook Biblioteca Digital

RECENSIONS
FUENTES-LOJO RIUS, ALEJANDRO ;
FUENTES-LOJO LASTRES, ALEJANDRO
(COORDS.)
Conflictos legales en torno a las
viviendas de uso turístico : aspectos
administrativos, urbanísticos,
contencioso-administrativos, civiles y
procesales.
Las Rozas (Madrid):
Wolters Kluwer:
Bosch, 2018.
[347.238.3(46.71)Con]
La present obra jurídica tracta una matèria nova al nostre país, com és
l’explotació d’habitatges per a ús turístic, fruit d’aquesta nova realitat
turística que ha irromput amb força en moltes ciutats i regions del nostre
país (Barcelona, Madrid, Illes Canàries, Illes Balears, etc.), gràcies a les
noves plataformes de l’economia col·laborativa, que han suprimit els
costos d’escala necessaris per poder comercialitzar allotjaments en un
mercat global, permetent així a simples propietaris d’habitatges l’accés
a aquest mercat en condicions d’igualtat amb grans empreses hoteleres
i centrals de reserves. L’obra de referència es divideix en quatre blocs,
relatius als aspectes administratius i urbanístics de les vivendes d’ús
turístic, la casuística que actualment s’està resolent per part dels
tribunals del contenciós-administratiu, la problemàtica civil i la relativa
a la propietat horitzontal que es genera en aquest àmbit, i finalment
el quart i darrer bloc on s’aborda la problemàtica que es suscita en els
tribunals civils.
URÍA FERNÁNDEZ, FRANCISCO
La nueva regulación
y supervisión bancaria:
diez años de reforma tras la crisis.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2018. [347.734(46)Uri]

Ens trobem davant la primera obra que s’ha publicat que recull de
forma integral tota la regulació bancària aprovada com resposta a la
crisi econòmica des de 2008 a 2017. Dita obra comença amb una
anàlisi de les causes i conseqüències de la crisi financera en la seva
triple dimensió: global, europea i espanyola, i com en cadascun dels
tres nivells, s’ha produït una resposta reguladora autònoma, no sempre
coordinada, i que ha donat lloc a l’existència de noves regulacions que
inclouen nous elements com el nou règim de resolució de les entitats de
crèdit, y, en general, els grans canvis que s’han produït en la normativa
i en la supervisió bancàries. El treball es divideix en sis capítols on
s’aborden les característiques de la crisi, la resposta reguladora i
supervisora que es va donar legitimada com forma d’intervenció de
l’Estat en l’economia, la nova regulació financera internacional, l’agenda
reguladora europea i la nova regulació bancària espanyola, amb un darrer
capítol que recull les conclusions relatives a la nova situació creada.

ANUNCIS
OFERTES
DESPATX A COMPARTIR
Aribau 171/París, elegant finca antiga de
l’Eixample. Recepció i
sala reunions. Despatx
a compartir. Preu 220€,
ADSL i despeses incl. Tel.
932427857.
Ausias Marc/Girona. Bufete Multidisciplinar. Sala
17 m2. Con/sin muebles.
Recepción, Sala de Juntas compartida, cocina,
fotocopiadora, scanner,
fax, tel. ADSL, Limpieza,
suministro. (600 €/m
+iva) Lorena 657918171.
AV. Diagonal, La Illa, Despacho amueblado, con
sala de Juntas, conexión
wifi, recepción, posibilidad colaboración Tel.
936111104.
Av. Diagonal/Muntaner
des de 80 €/mes. Oficina
virtual per rebre visites.
Excel·lent imatge. Diverses
sales, domiciliació i gestió
de correspondència, trucades, fax, fotocòpies, wifi ...
Tel. 932007805.
Av. Diagonal 440/Pau
Claris. Finca rehabilitada,
Despatx individual 11m2,
en pis principal 180m2,
360 € +IVA, a/a/c, aigua,
llum, adsl, neteja, sala
juntes. Tel. 671091421.
Jordi.
Av. Diagonal/Pau Claris.
Amueblado. 25m2 en
Finca regia, conserje,
sala de juntas, fibra, fax/
fotocopiadora/escáner.
Posibilidad de colaboración. 400€/mes. Ernesto
647808988
Av. Diagonal/Via Augusta,
Advocada administrativista ofereix la possibilitat

de col·laborar amb Advocat/da junior de qualsevol
especialitat compartint
despatx. Espai modern i
diàfan. Preu a convenir.
Tel. 626117266.

nexió a internet, Sala
de visites, copiadora,
escàner. Despeses de
subministres inclosos.
250 euros més IVA. Tel.
667462821.

Av. Diagonal/Rbla Poblenou Oficina 110 m2. Al
22. @, Cablejat. Llum natural. Bicing, Bus, Metro
(L4) i Tram, aparcament.
A/a/c. Rètol lluminós.
1.500€ mes, negociables.
Tel. 659982881.

Casp/Girona, despacho
sin muebles de 15m2,
con mucha luz. A compartir con dos abogados
con 25 años experiencia en civil y penal. Tel.
654059526.

Balmes/Maria Cubi, finca
con conserje, se alquilan
dos despachos de 11m, y
un puesto de trabajo en
despacho compartido, incluidos: recepción, fibra,
sala de juntas Precio a
convenir T 932405653

Consell de Cent/Balmes.
Despatx d’advocats i
advocades. 2 possibilitats: un despatx doble a
carrer (400€) i un a pati
interior (300€). Subministraments inclosos: wifi,
a/a/c, telèfon directe. Tel.
938564740.

Bruc prop ICAB lloguer 2
despatxos un 15 m2 exterior llum, l’altre interior
25 m2 a compartir. Sala
juntes, AC, wifi, cuina.
Preu 700 € i 500 € + IVA.
Carlos Tel 678403051.

Despacho de 19 m2 350
€ en bufete céntrico,
finca señorial, conserje,
a/a/c, amueblado, todos
los servicios y zonas comunes, se valorará la posibilidad de colaboración.
608893685 de 9 a 15 h.

Bruc/Diputació. Céntrico,
amueblado, impecable,
de diseño, Sala juntas,
Secretaria -llamadas,
fibra óptica-wifi, tel fijo,
suministros, limpieza.
Posible colaboración. Tel.
675861862.
Bruc/ Mallorca, dos despachos, uno a compartir
de 12 m2 interior y otro
exterior de 25 m2 amueblado, sala de juntas y
wifi, 150€ y 350€/mes,
respectivamente. Tel.
615050408.
Casanova/Gran Vía,
metro L1. Para asesor
fiscal o similar, 350€,
amueblado, wifi, conserje, sala juntas, fax/copiadora/escáner, recepción,
tel. Tel. 934514050.
Castillejos/Av. Gaudí en
local a peu de carrer.
Reformat, parquet, con-

Mandri. Amueblado.
Conserje, Sala reu (cap
10 pers) Secr., E. Multifunción. Incl fibra óptica,
tel, base datos derecho,
suministros y limpieza.
Posibilidad de colaboraciones Tel. 670804813.
Muntaner/Travessera.
Despatx 14m2 exterior i
lluminós, conserge, a/a/c,
sala juntes. Serveis:
secretaria, fibra, còpies,
subministres. Possible
col·laboració. 800€/mes.
Tel.933682567.
Oficina virtual i despatx
per hores que et facilitarà
en el teu treball sense
necessitat de tenir un
despatx físic. Despatxos
per hores amb servei
de recepció de visites.
Imatge professional. Tel.
933634382.

Plató,14/Muntaner, lloguem despatx de 20m,
interior, moblat i lluminós. Inclou sala de juntes
a compartir, recepció, telèfon individual, fotocopiadora, wifi, fax, porteria,
neteja 300€/mes. Tel.
933623870.
Pg. de Gracia/Av. Diagonal. Despacho abogados
alquila despachos espaciosos nuevos amueblados
(posibilidad dobles) 750€
+ iva (incluye internet y
limpieza). También domiciliación. Tel. 607083111.
Pl. Urquinaona/Arc de
Triunf, 250€ de uso casi
exclusivo, a compartir 4 días al mes con
otro compañero o uso
individual a 400€. Tel.
626385836.
Rambla de Catalunya,
conserge a despatx
moblat 15m2, 475€+IVA
Serveis: Sala juntes,
Wifi, a/a/c, recepció doc.
i domicili fiscal, neteja,
possible col·laboració.
Tel. 686410059.
Rambla Catalunya 133.
Molt ben situat i equipat.
En finca regia. Espais
comuns a compartir amb
altres tres advocats. Preu
i condicions a convenir.
Tel. 932176250.
Roger de Llúria/Valencia, lugar de trabajo, a
una calle del colegio del
ICAB, wifi, sala junta,
200€, gastos incluidos.
Tel. 687031909.
Ronda Universidad/
Pl. Catalunya, céntrico, finca regia, parque,
amueblado, sala de
juntas y de espera, fibra.
precio: 200€/mes. Tel.
639412586.
Rosselló 188. 4 A. Despatx virtual disseny. Ofereix servei recepcionista,
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domiciliació, sales de juntes, wifi. Base de dades.
Quotes personalitzades
advocats, des de 60€/
mes. Tel. 610430108.
Santaló/Travesera de Gràcia. Despacho luminoso,
amueblado, elegante,
16 m. Servicios incluidos. 800€ /mes. Tel.
933621697. snabogados@snabogados.com
Travessera/Santaló,
es lloga sala de juntes
-visites programades possibilitat d’espai de
feina. Inclou: totes les
despeses i secretaria.
200€/mes (a convenir)
934140820 Giselle.
Via Augusta/Aribau, pis
amb dos despatxos tancats, sala juntes, bany
doble, sala amb cafetera,
aigua, nevera i microones. Neteja i serveis inclosos. Preu 350 €/mes.
Tel. 934146668.
Via Laietana/ Urquinaona. Excelente imagen.
Despacho virtual. 2 Salas
de Juntas. Domiciliación,
gestión de correspondencia y notificaciones, fax, fotocopiadora, wifi, conserje.
50€/mes. Tel. 670885724
Vilafranca del Penedès.
S’ofereix despatx a advocat civilista i mercantilista Assessoria molt
cèntrica amb voluntat de
col·laborar en exclusiva
i 250 € + serveis. Tel.
636333225.
Vilanova centre, despatx virtual, preferiblement ofici/penal. Des de
55€ fins a 100€ segons
utilització de sales. Tel.
661336173 Mercè.
Zona Urquinaona despacho virtual, recepción
de correo, fax y sala de
juntas. Tel. 933199616.

Anuncis 81

Zona Tres Torres, totalmente equipado, listo
para entrar, están disponibles tres despachos:
850€. Posibilidad de colaboración. Mariona, tel.
658256785.

LLOGUER, VENDA O
TRASPÀS
Traspàs despatx x 3000
euros al barri de Gràcia.
Espai dividit en tres despatxos independents moblats i lluminosos. Zona
molt tranquil·la i molt bé
comunicada. Disponible a
partir del 1 de març. Tel.
650311186.
Méndez Núñez, 3 sales
ext (15 i 20m2) i 2 sales
interiors (15 m2), s.
juntes (20m2), s. espera, 2 wc, derecho.com,
fotocopiadora/ escàner,
tel/fax, neteja. A dividir
aprox, 2.000/mes. Tel.
605822684.
Muntaner nº 479-483, 140
m2, a/a/c, 6 estancias +
recibidor, pequeña cocina
y dos baños. Conserje,
1.400€ + IVA, IBI 2018:
140€/mes. Comunidad
2018: 180€/mes. Tel.
659682244.
Se alquilan despachos en
la calle Balmes/Plaza Molina. Distintas medidas y
precios. Contacto Miquel
Arimany 639250329.

COL·LABORACIONS
Abogada con despacho propio, se ofrece
para colaboraciones y
sustituciones en Penal,
Administrativo, Familia,
Hipotecario y Extranjería.
Tel. 697237924.

Abogada especializada
en derecho laboral, se
ofrece para colaboraciones y/o sustituciones para
despachos que deseen
ofrecer esta disciplina.
Tel. 626434084.
Abogada especializada
en derecho civil, familia
y bancario se ofrece para
colaboraciones y sustituciones letradas. Teléfono
de contacto: 646031216
Email: ahidalgo.hgasesores@outlook.com
Abogado con despacho
propio, se ofrece para
colaboraciones y sustituciones en Penal, Penitenciario y Administrativo.
Tel. 686815927.
Abogado Fiscalista con
dilatada experiencia se
ofrece para colaboraciones en Asesoramiento,
Planificación y Gestión
Fiscal y Tributaria. Tel.
600084868.
Abogado especializado en
Derecho Laboral, con amplia experiencia se ofrece
para colaboraciones, sustituciones, asesoramiento
y cualquier otra gestión
de la forma que se acuerde. pguerrero@icab.cat
Advocada amb experiència en dret civil i penal
ofereix col·laboracions i
substitucions en judicis.
Tel. 666391099.
Advocada amb despatx
propi al centre de Barcelona s´ofereix per a
col·laboracions i substitucions en civil, matrimonial i penal menors. Tel.
677773851.
Col·legiat amb experiència en Laboral, de S.S. i
RR.HH. Ofereix col·laboracions puntuals (fins a
dues tardes per setmana)
i per a la redacció d’informes, escrits i recur-

sos d’ordre social. Tel.
610902448.
Despacho especializado
en procesal, civil, mercantil y familia, se ofrece
para colaborar en dichas
materias. Contactar con
tel. 932155695/dcarrillo@
dc-abogados.com

DIVERSOS
Es ven taula de junta i sis
cadires per trasllat. Molt
bon estat. Es ven junt o
separat. Preu total 380€.
Taula 200€ i cadires 180€.
Tel. 615388446.
Título social activo del real
club de tenis Barcelona,
vendo. Buen precio. Inf.:
jsjestruch@icab.es
Traducciones juradas y
jurídicas: alemán, inglés,
francés. clases alemán:
individuales y grupos.
temas jurídicos, conversación. Literatura. b.iturriagagoitia@icab.es Tel.
639209100.

DEMANDES
COL·LABORACIONS
Es busca advocat especialitzat en Dret laboral,
que disposi d’una tarda
a la setmana per venir al
despatx i atendre als possibles clients en aquesta
matèria Tel. 666702756.
Roger de Llúria 147.
Busco lletrat/a que no es
dediqui a Civil ni fiscal.
Import 260€ + IVA, moblat, llum, telèfon nac.,
internet, aigua, neteja.
Sala de Reunions i espera.
Portera. Bon ambient. Tel.
691366772.

CLUB ICAB

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

COSMOGRAPH DAYTONA
Un cronógrafo legendario nacido para competir y ligado
a la historia del automovilismo y la relojería.
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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