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EDITORIAL

No puc per menys que començar aquest editorial amb 
una qüestió que em té, ara mateix, obcecada: quin 
seria el nom idoni per parlar de la dècada que conclourà 
aquest 2019? És a dir, tocades les campanades del 31 
de desembre de 2019… Tornarem als anys 20?

Seran aquests nous anys 20 “feliços” com els 20 del 
Charleston, el jazz de Louis Armstrong i les pel·lícules de 
la Greta Garbo?

Segurament és una pregunta que és més sensat deixar 
per a l’editorial de gener del 2020, però la plantejo ara 
per tal de que hi puguem reflexionar amb temps...

En qualsevol cas, jo sempre he estat de nombres senars 
i estic encantada d’haver encetat aquest 2019 que, a 
més, es presenta carregat de contingut i actualitat jurí-
dica. 

Des de l’ICAB convertim les bones intencions en ferms 
compromisos i aquest mes de gener, en una clara apos-
ta per impulsar els sistemes de resolució alternativa de 
conflictes, inaugurem el nou centre d’ADR amb seu al 
carrer Mallorca. 

A més, ja no com a intenció ni com a compromís, sinó 
com a veritable responsabilitat, el proper març conclourà 
la campanya que, sota el nom “Cada dia és 8 de març”, 
es va iniciar el Dia de la Dona del 2018 i ha posat de 
relleu 12 fites en desenvolupament del Pla d’Igualtat que 
s’està implantant al Col·legi.

Hauran passat gairebé cent anys des de que, precisa-
ment, al 1920, les sufragistes dels Estats Units van 
aconseguir que la dona pogués votar en aquell país i, 
desgraciadament, seguim implementant plans d’igualtat. 

Seguim organitzant congressos com el ‘Women, Busi-
ness and Justice’ que, en la seva segona edició, comp-
tarà amb la participació de les personalitats femenines 
més destacades, a nivell europeu, en els àmbits de la 
política, l’economia, el dret i la justícia. 

I el que és molt més greu, ens veiem en l’obligació de 
celebrar congressos sobre violència masclista en aques-
ta societat que qualifiquem de moderna i integradora.

I tot i resultar evident que, com a societat, no hem estat 
capaços, encara, d’assolir drets que fa molt temps que 
es reclamen, tot i així, no podem per menys que seguir 
endavant i parlar també de drets de nova creació.

Des de l’ICAB s’impulsarà i subscriurà, en col·laboració 
amb d’altres institucions, la “Carta de Barcelona pels 
Drets de la Ciutadania en l’Era Digital” que situarà la 
ciutat al capdavant de la configuració jurídica i social 
d’aquests nous drets del ciutadà del 2019.

Tot això, i fins a 25 Congressos de la temàtica més diver-
sa, ens tindran ben ocupats fins que arribi de nou final 
d’any i haguem de posar nom a la propera dècada. 

Esperem que puguem tornar a parlar dels “feliços 20”.
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la seva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços
any. d’alimentació2, màxim 50€ bruts al mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors
cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo
mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data contractació: 30/06/18; data
primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
2. Li abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagi fet una compra durant el mes amb les seves targetes de crèdit.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/12/2018 fins al 30/06/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.



Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei 3/2018, del 23 d’octubre, 
de modificació de la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania. DOGC 
núm. 7734 25/10/2018.

 Llei 3/2018, de 23 d’octubre, 
per la qual es modifica la Llei 14/2017, 
de la renda garantida de ciutadania. 
BOE núm. 270 08/11/2018.

 Llei 9/2018, de 5 de desem-
bre, per la qual es modifica la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’ava-
luació ambiental, la Llei 21/2015, de 
20 de juliol, per la qual es modifica la 
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 
Monts i la Llei 1/2005, de 9 de març, 
per la qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. BOE núm. 294 
06/12/2018.

 Llei Orgànica 2/2018, de 5 de 
desembre, per a la modificació de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General per 
garantir el dret de sufragi de totes 
les persones amb discapacitat. BOE 
núm. 294 06/12/2018

 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digi-
tals. BOE núm. 294 06/12/2018

 Reial decret-llei 16/2018, de 26 
d’octubre, pel qual s’adopten deter-
minades mesures de lluita contra el 
tràfic il·lícit de persones i mercaderies 
en relació amb les embarcacions uti-
litzades. BOE núm. 260 27/10/2018.

 Reial decret-llei 18/2018, de 8 
de novembre, sobre mesures urgents 
en matèria de carreteres. BOE núm. 
271 09/11/2018.

 Reial decret 1340/2018, de 
29 d’octubre, pel qual s’aproven les 
normes especials reguladores de 
les subvencions que s’atorgaran en 
règim de concessió directa a les 
comunitats autònomes i Ciutats de 
Ceuta i Melilla per a l’atenció als 
menors estrangers no acompanyats 
acollits l’any 2018. BOE núm. 262 
30/10/2018.

 Reial decret 1341/2018, de 
29 d’octubre, pel qual s’estableixen 
mesures transitòries per al manteni-
ment, en favor de les persones amb 
discapacitat, del subsidi de mobilitat 
i compensació per despeses de trans-
port. BOE núm. 262 30/10/2018.

 Reial decret 1267/2018, d’11 
d’octubre, pel qual es modifica el Reial 
decret 2591/1998, de 4 de desembre, 
sobre l’Ordenació dels Aeroports d’In-
terès General i la seva Zona de Servei, 
en execució del que es disposa en 
l’article 166 de la Llei 13/1996, de 30 
de desembre, de Mesures Fiscals, Ad-
ministratives i de l’Ordre Social. BOE 
núm. 272 10/11/2018.

 Reial decret-llei 17/2018, de 8 
de novembre, pel qual es modifica el 
Text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Ju-
rídics Documentats, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 1/1993, de 24 de 
setembre. BOE núm. 271 09/11/2018.

 Reial decret 1386/2018, de 19 
de novembre, pel qual es modifica el 
Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, 
pel qual s’estableixen les normes 
bàsiques aplicables per a la protecció 
dels animals utilitzats en experimen-
tació i altres finalitats científiques, 
incloent la docència. BOE núm. 280 
20/11/2018.

 Reial decret 1387/2018, de 19 
de novembre, pel qual s’estén l’àmbit 
d’aplicació de les mesures previstes 
en el Reial decret-llei 2/2017, de 27 de 
gener, pel qual s’adopten mesures 
urgents per pal·liar els danys causats 
pels últims temporals, i en els Acords 
del Consell de Ministres de 9 i 23 de 
desembre de 2016, als danys soferts 
en infraestructures municipals com a 
conseqüència de catàstrofes naturals 
ocorregudes fins a la finalització del 
mes de juny de 2017. BOE núm. 280 
20/11/2018.

 Reial decret 1413/2018, de 2 
de desembre, pel qual es desen-
volupen les previsions de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018 en matèria de pensions 
de viduïtat del Règim de Classes 
Passives de l’Estat. BOE núm. 291 
03/12/2018.

 Reial decret-llei 19/2018, de 23 
de novembre, de serveis de paga-
ment i altres mesures urgents en 
matèria financera. BOE núm. 284 
24/11/2018 24/11/2018.
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 Correcció d’errors de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupos-
tos Generals de l’Estat per a l’any 
2018. BOE núm. 288 29/11/2018.

 Reial decret-llei 20/2018, de 7 de 
desembre, de mesures urgents per a 
l’impuls de la competitivitat econòmica 
en el sector de la indústria i el comerç a 
Espanya. BOE núm. 296 08/12/2018

 Reial decret 1396/2018, de 23 
de novembre, pel qual es modifica 
el Reial decret 1886/2011, de 30 de 
desembre, pel qual s’estableixen les 
Comissions Delegades del Govern. 
BOE núm. 298 11/12/2018

 Reial decret 1401/2018, de 23 
de novembre, pel qual es crea l’Ob-
servatori “Dones, Ciència i Innovació”, 
per a la igualtat de gènere en el Sis-
tema Español de Ciència, Tecnologia i 
Innovació. BOE núm. 298 11/12/2018

 Reial decret 1398/2018, de 23 
de novembre, pel qual es desenvolu-
pa l’article 25 del text refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d’abril, quant al sistema de compen-
sació equitativa per còpia privada. 
BOE núm. 298 11/12/2018

Decret Llei 6/2018, de 13 de no-
vembre, relatiu al tipus de gravamen 
aplicable a les escriptures públiques 
que documentin l’atorgament de 
préstecs o crèdits amb garantia hipo-
tecària. DOGC núm. 7748 15/11/2018.

 Decret 229/2018, de 23 d’octu-
bre, de reestructuració del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies. 
DOGC núm. 7734 25/10/2018.

 Decret Llei 7/2018, de 20 de 
novembre, pel qual s’estableixen me-
sures transitòries per continuar perce-
bent la prestació per al manteniment 
dels despeses de la llar per a determi-
nats col·lectius que regula l’article 20 
de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econò-
mic. DOGC núm. 7753 22/11/2018

 Decret 258/2018, de 4 de de-
sembre, de modificació del Decret 
1/2018, de 19 de maig, de creació, 
denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels de-
partaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 
7763 07/12/2018 Resolució de 22 
de novembre de 2018, del Congrés 
dels Diputats, per la qual s’ordena la 
publicació de l’Acord de convalidació 
del Reial decret-llei 17/2018, de 8 de 
novembre, pel qual es modifica el 
Text refós de la Llei de l’Impost de 
Transmissions Patrimonials i Actes Ju-
rídics Documentats, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 1/1993, de 24 de 
setembre. BOE núm. 289 30/11/2018.

 Resolució de 29 de novembre 
de 2018, de la Secretaria d’Estat de 
Funció Pública, per la qual s’estableix 
a l’efecte de còmput de terminis, el 
calendari de dies inhàbils en l’àmbit 
de l’Administració General de l’Estat 
per a l’any 2019. BOE núm. 298 
11/12/2018

 Resolució de 18 d’octubre de 
2018, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de Convalidació del Reial 
decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, 
de mesures urgents per a la transició 
energètica i la protecció dels consu-
midors. BOE núm. 259 26/10/2018

 Resolució de 25 d’octubre de 
2018, del Congrés dels Diputats, 
per la qual s’ordena la publicació de 
l’Acord de Convalidació del Reial de-
cret-llei 13/2018, de 28 de setembre, 
pel qual es modifica la Llei 16/1987, 
de 30 de juliol, d’Ordenació dels 
Transports Terrestres, en matèria d’ar-
rendament de vehicles amb conduc-
tor. BOE núm. 268 06/11/2018

 Ordre JUS/183/2018, de 31 
d’octubre, per la qual és crea la Seu 
judicial electrònica de Instrument 
d’adhesió a la Convenció per reduir 
els casos de apatridia, feta a Nova 
York el 30 d’agost de 1961. BOE núm. 
274 13/11/2018.

 Ordre JUS/1170/2018, de 7 de 
novembre, per la qual s’actualitza l’an-
nex II del Reial decret 996/2003, de 
25 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’assistència jurídica gratuïta. 
BOE núm. 274 13/11/2018.

 Ordre TSF/191/2018, de 13 de 
novembre, per la qual és garan-
teixen els serveis essencials en 
l’àmbit de l’Administració de Justícia 
a Catalunya. DOGC núm. 7748 
15/11/2018.



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

Fa pocs mesos (en el número de juny-
juliol d’enguany del Món Jurídic) parlàvem 
del Reial Decret-Llei 3/2018, de 20 d’abril, 
pel qual es modificava la Llei 16/1987, de 
30 de juliol, d’Ordenació dels Transports 
Terrestres, en matèria d’arrendament de 
vehicles amb conductor. 

Doncs, resulta que no ha passat ni 
mig any i ens tornem a trobar amb una 
altra modificació normativa de rang 
legal sobre la mateixa matèria. Ara és 
el Reial Decret-Llei 13/2018, de 28 de 
setembre, el que torna a modificar la 
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació 
dels transports terrestres, en matèria 
d’arrendament de vehicles amb 
conductor. 

¿Què ha canviat per a justificar 
l’aprovació d’un altre Decret-Llei sobre el 
mateix tema? Bàsicament dues coses: 
la primera: un Govern nou, diferent al 
que va aprovar el primer Decret-Llei. La 
segona, pensar que la millor manera de 
posar fi a una vaga del sector del taxi 
(o potser seria millor dir que va ser un 
tancament patronal dels empresaris del 
taxi) era canviar de nou les regles del joc 
i acabar restringint l’activitat de les VTC.

Si fa mesos parlàvem del tortuós camí 
de la regulació de les VTC... ara ja la 
carretera té tantes corbes que ens 
mareja.

Tècnicament el nou Decret-Llei deroga 
l’article 182.2 de Reglament de la Llei 
d’Ordenació dels transports terrestres 

(aprovat pel Reial Decret 1211/1990, 
de 28 de setembre) però -sobretot- 
modifica l’article 91 de la Llei 16/1987, de 
30 de juliol, d’ordenació dels transports 
terrestres, per acabar imposant que les 
VTC únicament podran prestar serveis 
entre diferents municipis, i no podrà 
prestar un servei que comenci i acabi en 
el mateix municipi. 

De passada estableix que les CCAA 
que -per delegació de l’Estat- siguin 
competents per atorgar autoritzacions 
d’arrendament de vehicles amb 
conductor d’àmbit nacional, queden 
habilitades per a modificar les 
condicions d’explotació que preveu 
l’article 182.1 del Reglament de la Llei 
d’Ordenació dels transports terrestres, 
establint els termes d’aquesta 
habilitació (això els permetrà canviar 
les condicions de pre-contractació, 
sol·licitud de serveis, captació de clients, 
recorreguts mínims i màxims, serveis 
o horaris obligatoris i especificacions 
tècniques del vehicle). 

Aquest nou Decret-Llei també determina 
que, en el termini de sis mesos des de 
la seva entrada en vigor (això vol dir que 
no més enllà del 30 de març de 2019) 
el Govern ha de presentar a les Corts 
Generals un projecte de llei de modificació 
del règim d’infraccions i sancions 
contingut en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, 
d’ordenació dels transports terrestres.

Pel que fa a les disposicions transitòries, 
es determina un període de quatre anys 
per a les autoritzacions d’arrendament 
de vehicles amb conductor existents a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-
Llei o a les sol·licituds que estiguessin 

pendents de resoldre. Durant aquest 
període de temps se’ls permetrà 
mantenir el règim vigent abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta disposició, 
però s’autoritza que els municipis puguin 
establir normes específiques sobre 
estacionament, horaris i calendaris del 
servei i restriccions a la circulació per 
raons de contaminació atmosfèrica.

Arribats a aquest punt, i sense que 
serveixi de precedent, cal criticar 
aquesta situació perquè el nou Reial 
Decret-Llei és una mera “puntada 
endavant”: el problema no es resol, 
s’ajorna 4 anys i s’utilitza un instrument 
pensat per a situacions d’“extraordinària 
i urgent necessitat” per a passar la 
patata calenta a qui veritablement haurà 
de decidir d’aquí a 4 anys, perquè ens 
enganyaríem si penséssim que dintre 
de 4 anys les coses no hauran canviat. 
Veritablement, aquesta disposició 
només aborda la solució que pretén 
aconseguir des d’un punt de vista 
conjuntural.

Perquè el problema no és com fer 
possible la coexistència del servei del 
taxi i el de les VTC, sinó que cal aixecar 
la vista i plantejar com fer possible un 
nou model de transport urbà en el seu 
conjunt, perquè el model serà complex 
d’articular i està en plena transició i... ves 
a saber quina serà la realitat d’aquí a 4 
anys. Aquest Reial Decret llei adopta una 
solució parcial, provisional i -des del punt 
de vista del conjunt- probablement irreal.

Per què? Molt senzill: seran els usuaris 
els que marcaran molts aspectes 
d’aquest futur model de transport urbà 
i ja ho estan fent. No obstant això, no 

Coordinat per Isidor Garcia 
Comissió de Normativa

LA SOLUCIÓ DEL TRANSPORT URBÀ A COP DE DECRET-LLEI
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s’ha comptat amb ells per participar en 
la decisió sobre el contingut d’aquest 
Decret Llei, com probablement no 
es comptarà amb ells per buscar una 
solució global al model. Però, malgrat 
ignorar-los, ells ja estan decidint quins 
mitjans de transport tradicionals volen 
i per a quins usos han de subsistir i 
-alhora- estan introduint nous mitjans, 
que van des del “carsharing” fins 
al patinet elèctric, des de la moto 
compartida fins al lloguer de cotxes 
sense conductor i amb conductor, des 
de la bicicleta fins al vehicle a motor 
tradicional. 

Ho fan i ho faran en àmbits molt locals, 
fet que ha de suposar que els models 

de transport urbà en el futur resultaran 
molt diversos, complexos i alhora 
diferents als d’altres comunitats o 
municipis. Potser encara estem a temps 
de reclamar una solució participativa de 
tots els sectors, usuaris i ciutadans que 
no generi un conflicte més gran que el 
que pretén evitar.

En el cas del Reial Decret-Llei 13-2018 
segurament ha prevalgut la raó de la 
força davant de determinats grups de 
pressió; no la força de la raó. Però el 
temps és un jutge implacable i abans 
de 4 anys hi haurà una realitat tan 
complexa que la previsió d’aquesta 
nova disposició resultarà si més no 
desfasada, o inclús inútil. 

Ja tenim una primera mostra:  
ara la Direcció General de Trànsit 
corre a regular també els patinets 
elèctrics, la regulació dels quals -per 
cert- li reclamen aquests ajuntaments 
que volen tenir la capacitat normativa 
sobre les VTC. 

Per cert, molt bona la proposta dels 
taxistes durant els dies de la seva 
aturada: oferir un dia de transport 
gratis als usuaris.  
 
Millor encara la seva posterior decisió 
final: no prestar aquest servei gratuït, 
perquè seria il·legal... com si la seva 
ocupació de les vies públiques durant 
dies hagués estat conforme a la llei.

SERVEIS INCLOSOS PER 
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS
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• Visites d'urgències
• Rx intraorals
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PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA. 
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Indústria 7, 08037 Barcelona 

info@mirave.es
www.mirave.es

T. 93 200 93 39

T. 93 458 46 11
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.

TOTES LES ESPECIALITATS

E08031263



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

Actualitat

Coordinat per: Aurora Sanz (Laboral), 
Lluís Batlló (Penal),  
Aleix Gago (Contenciós-
Administratiu).  

LABORAL

LA MORT D’UN 
TREBALLADOR NO 
EXTINGUEIX EL SEU 
DRET DE VACANCES 
ANUALS RETRIBUÏDES. 

Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. Assumpte C-569/16 de 6 
de novembre de 2018

A la sentència de 6 de novembre de 
2018 el TJUE estableix la concessió per 
als hereus d’un treballador que ha mort 
de la compensació econòmica per les 
vacances anuals retribuïdes i meritades  
per aquest que no va poder gaudir 
amb anterioritat a la data de la seva 
mort. En el cas concret,  les vídues 
de dos treballadors varen reclamar 
als que eren empresaris dels seus 
marits una compensació econòmica 
pels dies de vacances que aquests 
no havien arribat a gaudir. Enfront la 
negativa dels esmentats empresaris en 
ambdós casos, les dones interposaren 
una demanda davant els tribunals 
laborals alemanys. En última instància, 
el TS laboral alemany sol·licità al TJUE 
que interpretés el Dret de la Unió, 
segons el qual les vacances només es 
poden substituir per una compensació 
econòmica en cas de finalització de 
relació laboral. A la vegada, suscita 
la qüestió de si la mateixa solució és 
aplicable quan el Dret nacional exclou 
que tal compensació econòmica pugui 
formar part del cabal hereditari (com 
és el cas de la legislació alemanya). En 

resolució de l’anterior, el TJUE confirma 
que, segons el Dret de la Unió, la 
mort d’un treballador no extingeix 
el seu dret de vacances anuals 
retribuïdes i, com a tal, els seus hereus 
poden reclamar una compensació 
econòmica per les vacances anuals 
retribuïdes no gaudides per aquest. 
Així mateix, la sentència fa esment al 
fet que, quan el Dret nacional exclou 
aquesta possibilitat i resulti per tant 
incompatible amb el Dret de la Unió, 
els hereus podran invocar directament 
el Dret de la Unió independentment del 
fet que es tracti d’un organisme públic 
o privat.

EL TJUE RECTIFICA LA 
NOMENADA DOCTRINA 
DIEGO PORRAS

Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. Assumpte C-619/171 de 21 
de novembre de 2018

El TJUE ha avalat, a la seva sentència 
de 21 de novembre de 2018, la 
compatibilitat del Dret de la Unió 
Europea amb la normativa espanyola 
que no preveu el pagament de la 
indemnització per finalització de 
contractes de treball de durada 
determinada celebrats per a substituir 
a un treballador amb reserva del lloc 
de treball, com és el cas del contracte 
d’interinitat. La sentència exposa 
que ambdues parts d’un contracte 
temporal coneixen, des del moment de 
la seva celebració, la data o el fet que 
determinarà la finalització del mateix. 
En contra, l’extinció d’un contracte 
indefinit per les causes previstes a 
l’article 52 ET a iniciativa de l’empresari 
es produeix sota circumstàncies que 
no estaven previstes en el moment 
de l’elaboració del contracte i, com 

a tal, la indemnització a la finalització 
de contracte cobra sentit, ja que 
compensa el caràcter imprevist de 
la ruptura de la relació de treball i la 
frustració de les expectatives laborals 
del treballador. En aquest sentit, el 
Tribunal es pronuncia assegurant 
que la indemnització per finalització 
de contracte d’interinitat no està 
prevista com a una de les mesures 
per evitar abusos en la contractació 
temporal i, com a tal, l’eliminació del 
abonament de la indemnització a 
aquests treballadors no constitueix 
una conducta discriminatòria. Per tot 
l’anterior, el TJUE rectifica la nomenada 
doctrina Diego Porras, per la qual 
es declarà discriminatòria la menor 
indemnització rebuda pels treballadors 
temporals enfront els indefinits. 

PENAL

EL TEDH ATORGA LA 
RAÓ A OTEGUI CONTRA 
ESPANYA 

Secció Tercera 
Assumpte Otegi Mondragon i Altres 
C. Espanya (Demandes Núms. 
4184/15 i Altres 4 – Veure Annexos) 
Sentència Estrasburg 
6 de novembre de 2018 
El Tribunal Europeu de Drets Humans, 
en la seva Sentència de 6 de novembre 
de 2018, resol que el temor d’Arnaldo 
Otegi i altres quatre dirigents abertzales 
quant a la falta d’imparcialitat del 
Tribunal que els va condemnar va 
ser objectivament justificada, per la 
qual cosa declara que s’ha produït 
violació de l’article 6.1 del Conveni 
Europeu de Drets Humans. L’assumpte 
té el seu origen en una Sentència 
condemnatòria contra Otegui per 
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enaltiment del terrorisme, on una 
Jutgessa de l’Audiència Nacional li va 
preguntar si condemnava el terrorisme, 
pregunta a la qual l’acusat es va negar 
a respondre, qüestió que va donar 
lloc a la reacció de la Magistrada, que 
va dir: “ja sabia (jo) que no m’anava a 
respondre a aquesta pregunta”. 
 
L’Audiència Nacional va condemnar 
per aquest assumpte a Otegui, qui va 
interposar recurs davant el TS, per falta 
de parcialitat, òrgan que va anul·lar 
la sentència, adduint que l’expressió 
referida sí podia contenir elements 
que fessin suposar aquesta falta de 
parcialitat. Així, es va celebrar un 
nou judici davant un altre Tribunal de 
l’Audiència Nacional, que aquesta 
vegada va absoldre al recurrent. 
No obstant això, en un altre 
procediment contra Otegui, aquesta 
vegada per pertinença a banda 
armada, també enjudiciat per 
l’Audiència Nacional, l’acusat va 
resultar condemnat, havent format 
part del Tribunal la Magistrada que en 
el primer procediment, per enaltiment 
del terrorisme, havia expressat 
l’esmentada opinió davant la negativa 
a respondre de l’acusat. En aquesta 
nova causa Otegui va ser condemnat i, 
de nou, va recórrer al Tribunal Suprem, 
per falta de parcialitat. L’Alt Tribunal va 
rebaixar la pena però va mantenir la 
condemna, adduint que, en aquest 
supòsit, no hi havia falta de parcialitat, 
en tractar-se d’assumptes diferents.
 
El penat va recórrer llavors al TC, qui va 
desestimar el seu recurs, i més tard 
va recórrer al TEDH que, finalment, 
ha donat la raó al demandant, en 
entendre que l’expressió “ja sabia 
(jo) que no m’anava a respondre 
a aquesta pregunta” suposa una 
parcialitat de la Jutgessa no per al 
supòsit concret que s’enjudiciï contra 
el demandant, sinó per a qualsevol 
judici que pogués celebrar-se contra 
aquesta persona, doncs es tracta d’un 
element subjectiu de parcialitat que 
transcendeix a l’assumpte concret que 
pugui ser jutjat.

CONTENCIÓS- 
ADMINISTRATIU

EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
AVALA EL RECURS DE 
CASSACIÓ CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 
AUTONÒMIC 

Sentència de 29 de novembre del 
Tribunal Constitucional (qüestió 
d’inconstitucionalitat núm. 2860-2018)

El 22 juliol de 2016 va entrar en 
vigor el nou règim del recurs de 
cassació en la jurisdicció contenciós-
administrativa. El coneixement i 
resolució del recurs es reconeix 
a dos òrgans jurisdiccionals 
diferents –Tribunal Suprem i 
Tribunals Superiors de Justícia de 
les Comunitats Autònomes– en 
funció de la normativa que s’invoca 
vulnerada. En aquest sentit, contra 
una mateixa sentència, és possible 
la interposició simultània de dos 
recursos de cassació, davant el 
Tribunal Suprem per infracció de 
normativa comunitària o estatal i, 
respectivament, davant el respectiu 
Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Autònoma, per infracció 
de normativa autonòmica (ATS 17 de 
juliol 2017).

La regulació del recurs de cassació 
autonòmic és escassa i imprecisa a 
la Llei de la jurisdicció contenciós-
administrativa (LJCA), dedicant un 
únic precepte –el 86.3 LJCA– que 
es limita a indicar l’òrgan que resol i 
l’objecte d’aquest, obviant qüestions 
essencials que han generat diverses 
interpretacions amb la consegüent 
inseguretat jurídica que això comporta.
De fet, les postures dels diferents 
Tribunals Superiors de Justícia es 
troba dividia, essent el parer del TSJ 
de Catalunya que no es pot interposar 
recurs de cassació autonòmic contra 

les sentències dictades per les seves 
Sales (Interlocutòria TSJCat núm. 
7/2017, de 18 de juliol). 

Aquesta inseguretat jurídica 
va portar al TSJ de Castilla-La 
Mancha a plantejar una qüestió 
d’inconstitucionalitat, entenent que la 
regulació vulnerava l’exigència de llei 
amb rang orgànic per l’organització 
judicial (art. 122.1 CE), principi de 
seguretat jurídica (art. 9.3 CE), la 
igualtat davant la llei (art. 14 CE) i 
la tutela judicial efectiva per manca 
de desenvolupament del recurs i 
merament anunciar-se (art. 24 CE).
El Tribunal Constitucional ha 
desestimat la qüestió plantejada. 

Respecte a la falta de rang orgànic de 
la LJCA, perquè aquesta exigència 
constitucional és de mínims, no incloent el 
règim de recursos disponibles i facultant al 
legislador ordinari per concretar el disseny 
bàsic de l’organització judicial, en aquest 
cas mitjançant la LJCA.

Pel que fa a la infracció del principi de 
seguretat jurídica, interpreta el TC que 
la indeterminació del precepte legal no 
comporta una fallida d’aquest principi, 
atès que una interpretació sistemàtica 
permet acotar el seu sentit. 

Respecte al principi d’igualtat, es 
desestima atès que no es considera 
cap infracció el fet que els diferents 
òrgans judicials realitzin una 
interpretació o aplicació diferent de 
la mateixa norma. Per últim, no es 
considera infringida la tutela judicial 
efectiva atès que la unificació del Dret 
autonòmic correspon als Tribunals 
Superiors de Justícia i perquè es 
considera aplicable per remissió 
la regulació del recurs de cassació 
estatal.

La Sentència compta amb dos vots 
particulars, dels Magistrats Xiol 
Ríos i Ricardo Enríquez, pels quals 
la qüestió s’hauria d’haver estimat, 
per vulneració de la reserva de llei 
orgànica que exigeix la Constitució.
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MÓN  
FISCAL

Seccions

A TENIR EN COMPTE:  
IMPOST D’AJD EN LES HIPOTEQUES (IAJD) 

La Sentència de 16 d’octubre de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem va sorprendre a tort i a dret en declarar subjecte 
passiu del IAJD al prestador, la qual cosa va provocar una 
caiguda de les borses, incertesa als bancs i inseguretat 
jurídica davant la població en general. Els bancs tenien 
al davant un nou repte que afrontar: assumir ells aquest 
cost o repercutir-ho novament en el sofert contribuent. I el 
pitjor de tot: la sentència no aclaria els efectes retroactius 
de la mateixa, la qual cosa obria la porta a reclamacions 
dels contribuents, fins ara subjectes passius de l’impost, 
sol·licitant la devolució de l’impost pagat, fins i tot molt 
més enllà de la pròpia prescripció de l’impost.

Va haver de ser el Ple de la Sala, qui en data 6 de novem-
bre, sortís a apagar el foc, calmant així els ànims i tornant 
les aigües al seu lloc: el client tornava de nou a ser subjec-
te passiu de l’impost que grava les escriptures públiques 
inscribibles (hipoteques). Els bancs van respirar davant la 
possible reclamació de l’Administració Tributària d’aquest 
impost en els anys no prescrits i les Administracions 
Tributàries, que gestionen aquest impost, van evitar haver 
d’atendre l’al·luvió de devolucions sol·licitades pel qual fos 
subjecte passiu d’aquest impost.

Així les coses, s’aprova el Reial Decret-Llei 17/2018, de 8 
de novembre, pel qual es modifica el Text Refós de la Llei 
de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats de l’any 1993 -entrant en vigor el 10 de 
novembre de 2018-, deixant resolta la polèmica suscitada 

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

Alejandro Ebrat
Col·legiat 12.091

pel Tribunal Suprem, establint que, a partir d’ara, el sub-
jecte passiu en les escriptures de les hipoteques serà el 
prestador. Per tant, serà el banc i no el client, el que haurà 
d’abonar a l’Administració Tributària corresponent, aquest 
impost davant les concessions d’hipoteques. Faltarà veure 
si això és realment així i no es repercuteix al client l’import 
d’aquest impost per alguna altra via. També s’afegeix un 
article a l’apartat 45.I.B) referent als beneficis fiscals per 
aquest concepte tributari. D’aquesta manera, quedaran 
exempts d’aquest impost en les escriptures de préstec 
amb garantia hipotecària, entre uns altres, a les Adminis-
tracions Públiques, l’Església Catòlica i els partits polítics.

També s’introdueix una modificació en la Llei 27/2014 
de 27 de novembre de l’Impost de societats, en el qual 
s’inclou com no deduïble del citat impost de Societats, el 
deute tributari per I’AJD, en les escriptures de préstec amb 
garantia hipotecària.

ALERTA FISCAL: NOVES MESURES DE PREVENCIÓ 
CONTRA EL FRAU FISCAL

L’Avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita con-
tra el frau fiscal, publicat el 23 d’octubre incorpora noves 
mesures, entre les quals cal destacar les següents: 
 
1.- Cèrcol a les criptomonedes. 
Fa ja temps que les criptomonedes estan en l’objectiu de 
l’Agència Tributària en ser un possible vehicle d’operacions 
de blanqueig de capitals i frau fiscal. Aquesta iniciativa legis-
lativa pretén un doble reforç en la lluita contra el frau fiscal 
i el blanqueig de capitals; d’una banda estableix l’obligació 
d’informar sobre la titularitat i ús de les criptomonedes (ad-
quisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i 
pagaments) a Espanya i a l’estranger. Aquesta obligació d’in-
formació s’estableix per a les persones i entitats que facilitin 
serveis en nom de tercers per salvaguardar claus cripto-
gràfiques privades que possibiliten la tinença i utilització de 
criptomonedes a Espanya o a l’estranger.

I d’altra banda s’estableix l’obligació d’informar del saldo en 
criptomonedes en l’exterior, en el model 720 de declaració 
de béns a l’estranger, amb les greus conseqüències que 
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comporta la falta o inexactitud en la presentació del citat 
model.

2.- Lluita contra els paradisos fiscals. 
S’amplia el concepte de paradís fiscal incloent-se en la 
llista de Paradisos Fiscals aquells països i territoris caracte-
ritzats per: 
• Facilitar l’existència de societats extraterritorials dirigides 
a l’atracció de beneficis fiscals sense activitat econòmica 
real (societats offshore). 
• Existència de baixa tributació (fins ara només es contem-
plava la nul·la tributació) 
• Opacitat i falta de transparència. En particular, la no 
assistència mútua o l’absència d’un efectiu intercanvi d’in-
formació tributària amb Espanya. 
• Facilitar règims fiscals preferencials que resultin perjudi-
cials, que hauran de ser identificats.

3.- Modificació del recàrrec per presentació voluntària 
de termini: 
Els recàrrecs per presentació extemporània del 5,10,15 
i 20% seran substituïts pel recàrrec de l’1 per cent per 
cada mes de retard en el qual es presenti una declaració 
voluntàriament sense requeriment previ de l’Administració. 
Passats 12 mesos s’estableix el recàrrec del 15% més els 
interessos de demora.

4.- Llista de morosos 
Es baixa el llindar fins a 600.000 euros l’import del deute, 
a partir del com els contribuents sortiran en la llista de mo-
rosos de la Hisenda Pública. 
 
5.- Restriccions als pagaments en efectiu. 
Es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit màxim de pa-
gaments en efectiu, quan alguna de les parteixes intervi-
nents sigui un empresari o professional. Els pagaments 
entre particulars tindran el límit de 2.500 euros. 
 
6.- Programes informàtics.  
Tots aquells que usin, comercialitzin o fabriquin productes 
informàtics que serveixin per portar comptabilitats, gestió o 
facturació d’empresaris i professionals, hauran de garantir la 
integritat, conservació, traçabilitat i inviolabilitat dels registres, 
sense alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en 
el propi sistema, a través de les especificacions tècniques que 
el Govern podrà establir, requerint l’obligació de certificació i 
normalització d’aquests sistemes i programes informàtics. 

L’ADMINISTRACIÓ DIU:

Consulta V2394 de 5 de setembre de 2018. El comple-
ment salarial percebut té la qualificació de rendiment 

del treball i s’imputarà en el període en què recaigui 
sentència per la qual s’estableix la seva exigibilitat. Si 
aquest complement salarial porta causa en un període 
de generació superior a dos anys, es podrà aplicar la 
reducció del 30% corresponent a rendiment irregular, 
segons estableix l’art. 18,2 de la LIRPF

Consulta V2508-18 de 18 de setembre de 2018. La in-
demnització rebuda amb motiu de l’acomiadament, per 
part de la gerent d’una Fundació, està exempta, amb 
el límit del menor de la quantia establerta per l’Estatut 
dels Treballadors per a l’acomiadament improcedent, o 
bé la quantitat de 180.000 euros.

Consulta V2545-18 de 18 de setembre de 2018. Un 
lletrat va cobrar, pels seus serveis d’administrador 
judicial en els anys 2014 i 2015, en virtut de sentència 
en la qual es va acordar el pagament en els anys 2018, 
2019 i 2020. L’Administració diu que al no haver-se 
aplicat la regla de meritació (imputar els rendiments 
l’any que es van prestar els serveis) i al no haver-se 
optat pel criteri de cobraments i pagaments, procedeix 
aplicar la normativa del IS per a les operacions amb 
preu ajornat. En conseqüència, en el cas consultat, la 
imputació temporal haurà d’efectuar-se en els períodes 
en què són exigibles els cobraments, és a dir 2018, 
2019 i 2020, no sent aplicable la reducció prevista en el 
ART 32,1 de la LIRPF.

Resolució del TEAC de 6 de novembre de 2018. Es 
planteja a qui correspon la càrrega de la prova de les re-
tribucions que han estat declarades com a dietes excep-
tuades de gravamen. 

El Tribunal no troba obstacle algun perquè l’Administració 
pugui comprovar, en seu del perceptor de les dietes, si 
aquestes compleixen o no amb la condició d’exemptes de 
l’IRPF. Igualment el Tribunal estableix que tant les despe-
ses de locomoció (en vehicle privat), com els de manu-
tenció, han de ser acreditats pel pagador, que haurà de 
justificar el motiu del desplaçament. 

En cas d’usar-se mig públic de transport, així com els 
de estada, hauran de justificar-se per l’empleat, havent 
d’estar en possessió del justificant de pagament al seu 
nom. Tot això sense perjudici que el treballador al·legui 
que la prova documental obra a poder del pagador, en 
aquest cas l’Administració haurà de requerir a aquest 
per a la seva aportació.

Així mateix el Tribunal estableix que la prova de la vincula-
ció de la despesa amb l’activitat de l’empresa correspon-
drà a aquesta. 



E
n los últimos años, hemos visto un notable 
incremento de las solicitudes de “Forensic 
due diligence” en operaciones de fusión y 
adquisición en España como resultado de la 
creciente demanda de mayor transparencia y 

control sobre la forma de hacer negocios de sociedades 
y particulares. Todo esto, como consecuencia del actual 
contexto de máximo escrutinio sobre comportamientos 
que pudieran estar alejados de los elevados estándares 
de cumplimiento e integridad que nos hemos impuesto.

Es un hecho que un insuficiente conocimiento desde la 
perspectiva “Forensic” de una sociedad adquirida supo-
ne un riesgo latente de fraude. Un riesgo que  resulta en 
multitud de ocasiones inasumible tanto por el impacto 
económico en pérdidas y costes asociados, como por el 
posible impacto en reputación que puede extenderse hasta 
alcanzar a toda una organización o sector de actividad.

Nuestra experiencia pone de manifiesto un escenario 
recurrente en numerosas transacciones donde un grupo 
adquiere una sociedad con una auténtica bomba de relo-
jería interna en forma de fraude que detona con violencia 
provocando resultados adversos en pérdidas económi-
cas, costes materiales, humanos y de reputación. Un es-

cenario que puede y 
debe ser evitado.

En todos esos 
casos, hemos oído 
varias veces el 
mismo comentario, 
casi lamento, sobre 
la oportunidad perdi-
da de profundizar du-
rante el proceso de 
“Due Diligence”, en 
el conocimiento de 
la sociedad adquirida 
desde la perspectiva 
“Forensic”. 

De haberse aplicado 
procedimientos 
en este ámbito, 
se habrían podido 
mitigar los efectos 

adversos del fraude o, cuanto menos, enviar un valioso 
mensaje preventivo sobre comportamientos irregulares 
o no aceptables.

LA CRECIENTE APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE “FORENSIC 
DUE DILIGENCE” EN PROCESOS 
DE MERGER & ADQUISITIONS
Los autores de este artículo exponen de forma muy didáctica las ventajas del 
proceso de Forensic due diligence, enumerando sucintamente los elementos 
básicos que la caracterizan y la seguridad que proyecta sobre una transacción.

Dunia Florenciano
Perito Forense ámbito 
económico-financiero 

Juan Mazarredo
Perito Forense ámbito 
económico-financiero 

ES UN HECHO 
QUE UN 
INSUFICIENTE 
CONOCIMIENTO 
DESDE LA 
PERSPECTIVA 
FORENSIC DE 
UNA SOCIEDAD 
ADQUIRIDA 
SUPONE UN 
RIESGO LATENTE 
DE FRAUDE
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La realidad es que no podemos cambiar las acciones del 
pasado. Y tampoco podemos identificar fácilmente, en 
el universo de un grupo consolidado y sin previo aviso, 
qué personas, sociedades o transacciones están actual-
mente involucradas en prácticas irregulares. 

Pero incorporar procedimientos de “Forensic due dili-
gence” en operaciones de fusión y adquisición es algo 
que puede hacerse de forma sencilla y proporcionada. 
De hecho, ya se está llevando a cabo en muchas tran-
sacciones con resultados muy positivos.

El alcance de una “Forensic due diligence” cuenta, nor-
malmente, con tres pilares básicos, modulables en fun-
ción de las características y necesidades de cada caso.

En primer lugar, una revisión de las políticas y procedi-
mientos de prevención, detección y respuesta al fraude 
interno y externo para definir el nivel de sofisticación 
de la sociedad adquirida y, lo que resulta aún más 
importante, el nivel de involucración de la dirección 
en el control y seguimiento de la política anti-fraude. 
En muchos casos, un caso de fraude está vinculado a 
procedimientos poco rigurosos que se llevan haciendo 
desde hace tiempo, sin acción y, en ocasiones, con el 
consentimiento de la dirección. Por eso, una evaluación 
independiente de este ámbito es muy relevante para 
trazar un perfil Forensic de la sociedad que se pretende 
adquirir.

En segundo lugar, una revisión y verificación contable 
por vía de un muestreo dirigido a las áreas de mayor 
riesgo Forensic. Este procedimiento permite conocer 
la fortaleza de los procedimientos internos desde una 
perspectiva Forensic, así como examinar la forma de 
gestión y de hacer negocios de la sociedad adquirida. 
En ocasiones, esta metodología ha resultado en la 
identificación de irregularidades existentes o latentes e 
incluso ha permitido identificar una manipulación con-
table intencionada dirigida a modificar el componente 
variable del precio de la operación.

Y, en tercer y último lugar, un análisis de vinculaciones 
societarias a efectos de identificar clientes y/o provee-
dores que guarden una relación personal con la propia 
dirección y que pudieran dar lugar a conflictos de inte-
rés o escenarios de colusión en el futuro y, en general, 
un análisis de noticias y casos adversos de la propia 
sociedad adquirida y de las personas físicas y jurídicas 
con las que opera. El conocimiento de estas circuns-
tancias, sobre la base de fuentes de información de 
acceso público, permite articular un plan de acción y 
remediación a corto plazo, limitando la exposición de 

la sociedad adquirida y, por extensión, del grupo en su 
conjunto.

En nuestra experiencia, la combinación de los resul-
tados obtenidos por medio de estos procedimientos 
Forensic –no asimilables a ningún otro procedimiento 
recurrente de due diligence desde la perspectiva con-
table, fiscal o local– resultan clave en la configuración 

de la operación y 
han determinado 
acciones precisas 
de corrección y 
remediación tras 
la adquisición.

Más allá de las 
ventajas operati-
vas, una Forensic 
due diligence per-
mite, además, do-
cumentar frente 
a terceros, como 
pueden ser en-
tidades financie-
ras o reguladores, 
que los inversores 
incorporaron un 
análisis indepen-
diente Forensic. 
Es también una 
forma de comuni-
car interna y ex-

ternamente el compromiso de la compañía con los más 
altos estándares de cumplimiento e integridad, lo que, 
sin duda, redunda en la cobertura de la debida diligen-
cia de los inversores.

Por último, cabe subrayar que los resultados de una 
Forensic due diligence no sólo afectan al diseño de la 
operación y la cobertura de inversores frente a contin-
gencias futuras, sino que tienen un impacto económico 
claro en la medida que permiten construir líneas de de-
fensa frente a pérdidas económicas, costes materiales, 
humanos y de reputación. Y, por supuesto, pueden ser 
un factor decisorio en el precio de la operación en la 
medida que los costes de remediación post-adquisición 
son del todo cuantificables.

Todo esto hace que la “Forensic due diligence” sea un 
procedimiento con un claro y diferenciado valor añadido 
que, en el actual contexto, resulta crítico para dimen-
sionar adecuadamente las operaciones de fusión y 
adquisición de sociedades. 

EL ALCANCE DE 
UNA “FORENSIC 
DUE DILIGENCE” 
CUENTA, 
NORMALMENTE, 
CON TRES 
PILARES BÁSICOS, 
MODULABLES EN 
FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
Y NECESIDADES  
DE CADA CASO



ELS ADVOCATS COM A GESTORS DE RELACIONS 
Els advocats som gestors de relacions, gestionem conver-
ses i moments clau. Tot passa i es concreta mitjançant la in-
teracció entre persones, on tenen un especial pes les emo-
cions, els interessos, les necessitats de les parts implicades.
Sigui quina sigui la nostra especialitat o el format de la nostra 
organització, la nostra interacció amb les persones, adopta 
algunes d’aquestes posicions o estructures en algun mo-
ment: la curta distància (el tu a tu), la interacció grupal (amb 
clients, col·legues, equips), a la sala...

Tots convivim amb situacions de tensió, on segurament no 
disposem de tota la informació, hi ha ambigüitat o incertesa, 
no tenim el control, hi ha múltiples demandes i, malgrat tot, 
hem de prendre decisions, establir prioritats, fer renúncies, 
saber cedir, donar joc...

Parlem de situacions habituals on 
• s’espera que: negociem, gestionem conflictes, cerquem 
un consens...
• es generen percepcions, valors, emocions, reaccions, 
actituds...
• afrontem sentiments com ara estrès, impotència, angoixa, 
frustració, inseguretat... fruit de la valoració que fem, més 
encara que de la situació mateixa. Som el que percebem. 

FOMENTAR AQUESTA CAPACITAT DE GESTIÓ 
Ens resulta interessant fomentar aquesta capacitat per a in-
fluir, comunicar, relacionar-nos de forma cada cop més eficaç i 
més còmoda. Un dels objectius habituals en els processos de 
coaching és reforçar la nostra autogestió: sentir que contro-
lem la situació i som capaços de modular i decidir, minimitzant 
les situacions on sentim que no tenim el control, que estem 
superats, o que ens falten eines per gestionar allò que passa.

Sensacions de desconfort emocional com l’estrès, can-
sament, manca d’energia, ajornament d’una decisió o 
d’enfrontar una situació o tasca... són símptomes del “mal-
baratament” de la nostra energia en la gestió de situacions 
amb una càrrega i un impacte emocional per sobre del que 
podem assumir. Parlem de gestió emocional confortable, 
en canvi, quan la manera de viure la situació i les nostres 
percepcions no ens generen aquesta tensió.

Lluny d’actuar com si les emocions no hi fossin, al marge 
d’elles o, ocasionalment, deixant- nos endur per elles, la 
intel·ligència emocional (IE) ens ajuda a posar llum sobre 
aquestes emocions que regeixen (juntament amb la raó, el 
coneixement i l’experiència) les nostres relacions. “Prendre 
consciència” i per tant, veure com podem endreçar-les per 
avançat, anticipar-les, per guanyar efectivitat en la nostra 
actuació i en els nostres resultats.

Un altre ingredient habitual en els processos de coaching és 
com “generar confiança” (individual, col·lectiva, de marca, 
de professió...).

La IE ens permet entendre què esperem i què esperen els 
altres, què ens juguem en cada situació (materialment i, 
especialment, en termes d’ego, estatus, identitat, pors o 
pèrdues anticipades,...) per identificar oportunitats d’acord o 
aliança, reduint la tensió i la personalització de les situacions, 
millorant la presa de decisions...

COACHING I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL 
I aquest és l’ecosistema i la matèria on el coaching treba-
lla, amb l’avantatge de ser una eina consolidada que abor-
da aquests aspectes de forma personalitzada, incidint en 
el que és més útil per a cadascú.

BENEFICI DEL COACHING 
PER A L’ADVOCACIA
Reflexionem sobre l’ús del coaching en l’exercici professional de l’advocacia: 
quin tipus de temes es treballen i què hi pot guanyar fent un procés de  
coaching, així com quins són els requeriments necessaris perquè sigui efectiu.

Anna Ros  
Col·legiada 42.241
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El seu focus d’atenció es basa a identificar què ens inte-
ressa canviar i què guanyem fent aquest esforç. D’aquí 
surt la motivació per canviar com ens relacionem amb els 
altres i amb nosaltres mateixos, contrastant i qüestionant 
la nostra forma de percebre les situacions (les premisses 
que hi posem en joc), per fer possibles altres percep-
cions, accions i altres recursos: ampliar la “caixa d’eines” 
de com responem habitualment a una situació.

Si preguntem a alguna persona què ha guanyat amb el 
coaching, probablement diria:

• Em conec millor.
• Puc posar distància crítica i relativitzar.
• Sóc més conscient del que necessiten o esperen de mi, 
i puc ajustar-me millor a les seves demandes.
• He guanyat autoconfiança i puc prendre decisions de 
forma més fàcil i segura
• Etcètera.

Us convido a fer la prova!

Això és així perquè en els processos de coaching es treballa per:
• Potenciar l’autoconeixement: ser més conscient de 
quins recursos personals tenim, posem més en joc, són 

més útils, quan ens convé incorporar noves eines, fer 
canvis d’estratègia...
• Identificar millor l’entorn on ens movem, recollint infor-
mació de forma intencional d’aquest entorn i les relacions, 
practicant l’empatia, l’escolta activa, l’observació...
• Reforçar com prenem decisions per assegurar que siguin 
les més útils i adaptades a les necessitats específiques de 
cada moment.

ELEMENTS ESSENCIALS PERQUÈ EL  
COACHING SIGUI EFECTIU

Perquè gaudim d’aquests beneficis, calen alguns, pocs, 
requeriments: 

• Un professional del coaching amb coneixements i expe-
riència.
• Un espai i entorn confidencial i neutre, que ens permeti 
afrontar amb confiança un procés que sol constar d’unes 5-6 
sessions.
• Predisposició a l’aprenentatge, apertura i sinceritat, anar 
al procés amb la ment oberta, amb voluntat d’autocrítica i 
il·lusió per evolucionar.
• Compromís per definir objectius de millora, dedicar-se 
temps, i posar en marxa noves accions. 



 

EL COL·LEGI ES MOU

INAUGURAT EL 
CENTRE ADR  

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª 
Eugènia Gay, va inaugurar el 18 de gener el Centre de 
Resolució Alternativa de Conflictes (ADR), un espai - sit-
uat al carrer Mallorca 283, 1a planta- des del qual es vol 
fomentar, difondre i consolidar la mediació i l’arbitratge 
entre l’advocacia i la ciutadania.

L’acte inaugural va comptat amb l’assistència del pres-
ident Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús 
María Barrientos, del director General de Dret i Entitats 
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, Xavier Berna-
dí, del president del Tribunal Arbitral de Barcelona, Juli 
de Miquel, dels diputats responsables del Centre ADR 
de l’ICAB, Núria Flaquer i Frederic Munné, entre altres 
autoritats del món judicial.

El centre ADR  sorgeix de la fusió de l’antic Centre de 
Mediació (CEMICAB) i del departament d’Arbitratge 
d’aquesta Corporació i és la culminació de l’aposta ferma 
de la Junta de Govern, per implantar, consolidar i difon-
dre els sistemes alternatius de resolució de conflictes. 
La posada en marxa del Centre ADR també servirà per 
afavorir la capitalitat de Barcelona com a centre de pres-
tigi en mediació i arbitratge

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona considera que es 
necessiten procediments ràpids i flexibles per solucionar 
els problemes que planteja la ciutadania, per això l’ICAB 
promou la mediació i l’arbitratge com una via essencial 
dins l’activitat professional de l’advocacia, amb l’objec-
tiu que els col·legiats i col·legiades puguin informar als 
respectius clients de l’existència d’aquests sistemes de 
resolució alternativa de conflictes i alhora puguin asses-
sorar i acompanyar-los si inicien el camí per resoldre les 
controvèrsies a través d’aquests sistemes.

La posada en marxa del Centre ADR també servirà per 
afavorir la capitalitat de Barcelona com a centre de pres-
tigi en mediació i arbitratge, liderant la pràctica dels ADR 
a nivell domèstic i internacional. 

A través d’aquest Centre també es vol impulsar tallers 
de divulgació de la mediació a les escoles, instituts, 
gremis,… i fomentar l’estudi de la mediació i l’arbitratge 
en entorns acadèmics con són, per exemple, les facul-
tats de dret; garantir la qualitat de persones mediadores 
i àrbitres amb la creació de Comitès d’Ètica ‘ad hoc’ i 
un Codi de Bones Pràctiques; crear comissions i grups 
de treball dins dels centres de mediació i arbitratge per 
fomentar l’ús de les ADR; obrir les seves activitats a 
nous prescriptors i fomentar estudis d’opinió, d’implant-
ació i de millora sobre mediació i arbitratge a través de la 
Comissió de Prospectives de l’ICAB.
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Des del Centre ADR de l’ICAB sofereixen diferents 
serveis, com són: tramitació de Mediacions Públiques 
en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya fins la

designa del professional; tramitació integral de les 
Mediacions Privades incloent la designa del professional 
adscrit al Centre; gestió del Registre de mediadors i 
mediadores; gestió del Registre d’àrbitres; formació en 
matèria de tots els ADR que es practiquen actualment:(-
Mediació, arbitratge, negociació assistida, sistemes 
mixtos,dret Col·laboratiu, justícia Restaurativa, coordi-
nació Parental, tècniques com el PNL, Cercles o Punt 
Neutres); coordinació del Màster ADR; col·laboracions 
amb Institucions afins en matèria d’ADR per a la seva 
promoció i foment; visites d’estudiants de mòduls i 
realització de pràctiques per estudiants del Màster ADR; 
organització de congressos Internacionals de mediació 
i d’arbitratge; simulacions de Mediacions i Arbitratges; 
Lloguer de sales i atenció administrativa (fotocòpies, 
escàner i altres materials) personalitzada per a tots els 
usuaris i usuàries.

En finalitzar la inauguració del Centre ADR es va realitzar,  
a la 8a planta del Col·legi, la Jornada “La gestió del 
conflicte en medició a Europa”.  Amb aquests dos actes, 
l’ICAB va voler commemorar el ‘Dia Europeu de la Medi-
ació, que se celebra cada 21 de gener.

IMPULS A LA REDACCIÓ DE 
LA CARTA DE DRETS DE LA 
CIUTADANIA EN L’ERA DIGITAL 

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a través de la 
seva Comissió de Transformació digital, va donar el 

passat 26 de novembre un nou impuls a la redacció de 
la Carta de Barcelona pels drets de la Ciutadania en l’Era 
Digital -un projecte i compromís de l’advocacia, liderat 
per la degana del Col·legi, Mª Eugènia Gay i el diputat 
responsable de la Comissió de Transformació Digital i 
president d’ENATIC, Rodolfo Tesone-  per elaborar les 
bases d’aquest text. Això  va ser possible gràcies a la 
celebració a l’ICAB del segon seminari de redacció de la 
Carta, que va permetre continuar reflexionant sobre els 
drets i altres aspectes propis de la societat del segle XXI 
que és essencial que aquest futur text reculli per acon-
seguir defensar tots els drets digitals de la ciutadania, 
atès que l’avanç tecnològic és imparable i que alguns 
dels canvis que ha comportat posen de manifest nous 
perills per a les persones que cal preservar. 

Al segon seminari hi van assistir representants d’entitats 
i organitzacions de tots els àmbits professionals de la 
societat civil, ja que és tracta d’un ambiciós projecte de 
caràcter transversal i d’àmbit internacional que requereix 
de la màxima col·laboració dels diferents sectors de la 
societat per poder redactar un text mitjançant un procés 
participatiu i tenint en compte totes les sensibilitats.

En aquest sentit, cal destacar que l’ICAB està impulsant 
la redacció d’aquesta Carta amb la participació d’ENAT-
IC, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona- 
Barcelona-Tech, la Universitat Pompeu Fabra, Internet 
Society, el Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la 
Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública 
de la Generalitat de Catalunya, el MIT-Spain, Barcelona 
Tech City, IFCLA, ISACA, ASCOM, representants de 
l’advocacia i del món empresarial, INCIBE i la Comissió 
de Transformació Digital del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona.



Món Jurídic · #320 · Desembre 2018/Gener 201922 El Col·legi es mou 

Per avançar en la redacció del text en el transcurs del 
seminari els participants es van dividir en sis taules per 
analitzar els temes següents: “Dignitat digital, privacitat 
i indemnitat de la xarxa”; “Accés lliure, igualtat, neutral-
itat a la xarxa i ètica empresarial”; “Actius digitals. Dret 
d’accés als continguts culturals”; “Menors, col·lecti-
us vulnerables i educació”; Seguretat  dels sistemes 
d’informació” i “Transparència i tutela de drets”. La feina 
realitzada en aquest seminari s’ha de sumar a la que 
ja es va fer durant el primer, celebrat el mes de juliol pas-
sat a l’ICAB, i que està servint per establir les bases de 
la materialització  de la Carta de Barcelona pels drets de 
la Ciutadania en l’Era Digital.

L’ICAB, a través de la Comissió de Transformació digital, 
continuarà treballant per avançar en el procés de redactat 
d’aquesta Carta amb l’objectiu preservar els drets de la 
ciutadania en una societat cibernètica i per convertir Bar-
celona en referent i capital mundial dels drets digitals.

LA DEGANA DE L’ICAB, 
ESCOLLIDA DONA JURISTA 2018

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha estat escollida 
Dona Jurista 2018 en la votació on-line que ha impulsat 
el mitjà jurídic digital Lawyerpress. 

Aquest és un clar reconeixement al treball conjunt realit-
zat durant aquest any per convertir la Corporació en una 
institució innovadora, integradora, participativa, solidària, 
transparent i oberta al món, que atén les necessitats de 
l’advocacia per poder garantir el correcte exercici de la 
professió i defensar els drets de la ciutadania. 

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va resultar 
guanyadora amb 3.575 vots; el segon lloc va ser per 

la degana dels Registradors, María Emilia Adán, amb 
2.926 vots; i la tercera posició per la membre de la Junta 
de Govern del Col·legi d’Advocats de Madrid Esther 
Montalvá, amb 671vots. La votació on-line de Lawyerpress 
ha rebut més de 9.000 vots i ha estat oberta entre el 26 de 
desembre i el 6 de gener. 

EL SECRETARI DE L’ICAB, 
GUARDONAT AMB EL PREMI 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Jesús Sánchez García, secretari de la Junta de Govern i 
vicepresident de la Comissió Normativa del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, va recollir el passat 11 de ge-
ner el premi Justícia de Catalunya en el marc de la cele-
bració que va tenir lloc el divendres 11 de gener, al Palau 
de la Generalitat. El premi és un reconeixement al seu 
treball per aportar solucions jurídiques als problemes 
actuals a través dels acords extrajudicials i la segona 
oportunitat, afavorint la descongestió dels jutjats. També 
s’ha distingit a altres advocats i advocades als quals des 
d’aquesta Corporació també felicitem.

En el transcurs d’aquest, al qual hi va participar la consel-
lera de Justícia, Ester Capella, es va distingir a títol pòs-
tum al degà emèrit de l’ICAB i expresident del Col·legi 
d’Advocats Penal Internacional, Luis del Castillo Aragón, 
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per la seva dilatada trajectòria professional i personal a 
favor de les llibertats i els dret humans, i molt especial-
ment el seu compromís amb la justícia internacional.

També a títol pòstum es va guardonar l’advocada Rosa 
Torre Lloveras per una trajectòria professional que es 
distingeix per l’aposta i el foment de la mediació com 
a mecanisme de gestió i resolució de conflictes civils, 
entre particulars i empreses, des del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya. 

En el marc d’aquest acte també es va  distingir als advocats 
Rafael Calderón Folchs, August Gil Matamala, a l’exconseller 
de justícia, Carles Mundó, i l’advocada Magda Oranich i 
Solagran, entre d’altres personalitats del món jurídic.

I CONGRÉS DE DRET 
MERCANTIL
 
La Secció de Dret Mercantil de l’ICAB i el Grup de Re-
cerca sobre Dret Mercantil, integrat per un rellevant nom-
bre de professors de diverses universitats (Universitat de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autòno-
ma de Barcelona entre d’altres), van celebrar els dies 22 i 
23 de novembre el I Congrés d’Actualitat Mercantil per tal 
d’analitzar aspectes candents sobre aquesta matèria com 
són: les novetats sobre clàusules abusives, acords de 
refinançament, danys per infraccions de la competència i 
reclamacions sobre propietat industrial.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eu-
gènia Gay, va inaugurar el Congrés, junt amb la diputada 
de la Junta de Govern de l’ICAB responsable de formació  
Yvonne Pavia Lalauze, la presidenta de la Secció de dret 
mercantil del Col·legi, Belén Arribas Sánchez, i el cat-
edràtic de dret mercantil de la UB Daniel Vázquez Albert.

La conferència inaugural del Congrés va anar a càrrec del 
magistrat del Suprem (Sala 1a), Francisco Javier Orduña, 
qui va analitzar el tema del control de la transparència en 
els contractes en massa. I la conferència de cloenda va a 
anar a càrrec del magistrat de l’Audiència Provincial de Bar-
celona (President de la Secc. 15a), Juan F. Garnica Martín 
qui va explicar la doctrina jurisprudencial de l’Audiència de 
Barcelona en matèria de clàusules abusives. 

El Congrés es va desenvolupar al voltant de quatre 
taules rodones, que van servir per  debatre sobre 
temes de gran actualitat a l’àmbit del Dret Mercantil: 
els acords de refinançament del concurs; les novetats 

Jesús Sánchez García

Rafael Calderón Folchs

August Gil Matamala
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substantives i procedimentals de l’àmbit de la Propietat 
industrial (com són les  mesures cautelars, les diligèn-
cies preliminars, la nul·litat, les indemnitzacions, etc.) 
els danys per infraccions del dret de la competència i el 
control de condicions generals i clàusules abusives dels 
contractes. Van participar un total de dotze ponents i 
quatre moderadors, prestigiosos professionals de diver-
sos àmbits del Dret, entre els quals es trobaven magis-
trats, advocats en exercici i professors universitaris. 

Van clausurar el I Congrés d’Actualitat Mercantil les 
diputades de la Junta de Govern de l’ICAB responsa-
bles de formació Cristina Vallejo Ros i Yvonne Pavia 
Lalauze, els catedràtics de dret mercantil de la UB José 
M. Calavia Molinero i Daniel Vázquez Albert, junt amb la 
presidenta de la secció de Dret Mercantil del Col·legi, 
Belén Arribas Sánchez. 

OBERT UN CANAL DE 
DENÚNCIES DE SITUACIONS 
DISCRIMINATÒRIES

El 8 de desembre, el Col·legi va articular un Canal de 
Denúncies amb la finalitat que les persones col·legiades 
de Barcelona puguin posar en coneixement de l’ICAB les 
possibles situacions de discriminació per raó de gènere 
en les que es puguin trobar en l’exercici professional.

La Junta de Govern del Col·legi va aprovar el protocol de 
funcionament d’aquest Canal de Denúncies, apostant 

per la mediació com a instrument per a la resolució del 
conflicte plantejat.  

En aquelles situacions on aquesta solució mediadora 
no sigui possible, l’ICAB donarà trasllat de la queixa a la 
institució corresponent, interessa expressament que ens 
sigui comunicada la resolució que es dicti, en tractar-se 
d’una queixa sobre un tema d’especial sensibilitat per a 
aquest Col·legi.

Aquesta nova acció s’emmarca dins del Pla Integral 
d’Igualtat 2018-2021, un compromís de la Junta de Gov-
ern de la Corporació per tal d’assolir la igualtat efectiva 
de dones i homes en tots els àmbits, començant pel de 
l’advocacia.Les denúncies s’han d’enviar per e-mail a 
l’adreça electrònica discriminacio@icab.cat

Dins el pla d’Igualtat el 8 de desembre 2018, l’ICAB 
va recordar la figura de Frida Kahlo, pintora mexicana i 
icona feminista, va representar a través d’un llenguatge 
pictòric propi el cos i la sexualitat femenines lluny dels 
cànons de l’època. El dia 8 de gener es va recordar 
a Sophie Scholl, dirigent i activista del moviment de 
Resistència Rosa Blanca en l’Alemanya nazi. El seu nom 
està inscrit al Walhalla dels alemanys il·lustres. 
També en el marc d’aquesta campanya l’ICAB va 
presentar un vídeo que recull l’experiència de dones 
advocades amb més de 50 anys de col·legiació, amb 
l’objectiu de mostrar el #talentfemení. També en el marc 
de la campanya #CadaDiaÉs8deMarç es va presentar la 
Guia de Llenguatge Inclusiu, ja que aconseguir la plena 
igualtat de gènere implica dur a terme canvis a molts 
nivells, inclòs el llenguatge.
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CAL VALORACIÓ DEL RISC PER 
PODER ADOPTAR MESURES DE 
PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Durant aquest acte es va ressaltar la importància de 
l’acompanyament i de l’assistència jurídica a les víctimes 
de violència de gènere en el moment previ a la interposició 
de la denúncia, ja que en els deu primers mesos del 2018, 
només un 13,22% de les víctimes de violència de gènere 
va sol·licitar ser assistida per un advocat o advocada durant 
la interposició de la denúncia a l’àrea d’influència de l’ICAB 
(Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de 
Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat 
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gra-
menet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú).

Aquestes dades suposen un lleuger augment respecte 
els anys anteriors (11,6% al 2017) i un increment notable 
respecte el 2015, quan només un 0’67% de les víctimes 
van sol·licitar la citada assistència.

Per això, des del Col·legi es va assenyalar que la primera 
declaració de la víctima pot determinar l’èxit o el fracàs 
de la instrucció judicial del seu procediment i que és bàsic 
traslladar a la víctima confiança en el sistema. Per a aquests 
motius com a Corporació demanen unes bones valoracions 
dels riscos, un bon sistema de protecció físic i psicològic, i 
un bon sistema de protecció i de proximitat judicial. 

La diputada de la Junta de Govern responsable del Torn 
d’Ofici de l’ICAB, Carmen Valenzuela, va donar a conèixer 
les dades relatives a les designes que s’han realitzat en 
els primers 10 mesos del 2018 per defensar víctimes de 
violència de gènere. En aquest sentit, va exposar que s’han 
realitzat prop de 3.400 designes d’advocats del torn d’Ofici. 
Barcelona ciutat és l’àmbit territorial que registra més de-
signes al 2018, seguit de Llobregat (que engloba L’Hospita-
let, Cornellà, El Prat, Gavà i Sant Boi) amb 884 designes i el 
Besós (Badalona i Santa Coloma) amb 496 designes.

Des de l’ICAB també es va ressaltar durant l’acte reivindi-
catiu  que segons dades de l’Observatori contra la violència 
domèstica i de gènere del Consejo General del Poder 
Judicial, sobre el total de procediments judicials tramitats, 
el 46,94% finalitzen amb sobreseïment (un 43,07% amb 
caràcter provisional i un 3,87% amb sobreseïment lliure). 
A Catalunya en un 51% dels procediments judicials oberts 

s’ha adoptat una ordre de protecció. Per això des del Col·le-
gi de l’Advocacia es considera necessària l’obligatorietat 
de la valoració del risc per poder adoptar les mesures de 
protecció més adients a cada situació.

Des del l’ICAB també es demana l’aplicació de la Llei, tant 
de protecció integral estatal, LO 1/2004 de 28 de desem-
bre, com de la llei catalana 5/2008 de 24 d’abril del dret de 
les víctimes a l’eradicació de la violència masclista; segons 
l’esperit que el legislador els va voler donar, d’empara i de 
protecció integral a la víctima.

Al marge d’aquestes declaracions realitzades en el trans-
curs d’aquest acte reivindicatiu, Joana Badia, en represent-
ació de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB, va 
llegir un Manifest per donar visibilitat al fet que la violència 
contra les dones i nenes no es limita a les agressions 
físiques sinó que va molt més enllà.

  propers esdeveniments...  

PARTICIPA EN ELS ACTES  
DE SANT RAIMON 2019

 
Amb el lema «Una veu. Una advocacia. Una realitat», del 
30 de gener al 16 de febrer se celebrarà Sant Raimon de 
Penyafort 2019, la festa anual de l’advocacia barcelonina.
Un any mes us presentem un programa molt complet 
amb activitats diverses i per a tots els gustos. Des 
de la Sessió Solemne i els homenatges de 25 anys 
de col·legiació, al sopar de Gala, les conferències de 
formació, les Trobades de Barcelona- Memorial Jacques 
Herny, el tradicional Concert de la coral, el lliurament 
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dels premis i medalles de la Corporació, sense oblidar 
les activitats  infantils i esportives, el teatre o el Mercat 
Solidari. Junt amb aquest Món Jurídic trobareu encartat 
el programa, que també podeu consultar a la pàgina 
web: http://www.santraimon.cat 

Al Sant de Raimon de Penyafort, els protagonistes sou 
els col·legiats i col·legiades de l’ICAB. Inscripcions 
obertes! Us hi esperem! 

II EDICIÓ DEL  
DIGITAL LAW  
WORLD CONGRESS
Els propers 21 i 22 de febrer de 2019 se celebraran a 
l’ICAB el II Digital Law Congress, cita que servirà per 
presentar públicament la ‘Carta de Barcelona pels Drets 
de la Ciutadania en l’Era Digita’.

Durant el Congrés, es mantindran debats sobre fake 
news, protecció de dades, geolocalització i investi-
gació penal, prova electrònica, drets digitals, i altres, 
i es presentaran diferents aplicacions digitals d’utili-
tat en el desenvolupament de la tasca professional.
Reserva aquests dies a la teva agenda!

II CONGRÉS  
DE VIOLÈNCIA  
DE GÈNERE,  
28 DE FEBRER I  
1 DE MARÇ DE 2019
 
L’ICAB -a través de la Comissió de Torn d’Ofici i 
Assistència al Detingut, que té com a diputada 
responsable a Carmen Valenzuela, la Comissió de 
Dones Advocades,  que té com a diputada responsa-
ble a Olga Arderiu, i la Secció de Dret Penal, que 
té com a diputats responsables a Cristina Vallejo, 
Yvonne Pavía i Carlos Echavarri- organitza el II Con-
grés de Violència de Gènere els dies 28 de febrer i 1 
de març de 2019.
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22 I 23 DE MAIG,  
26è CONGRÉS DE RC 
 
La Comissió de Responsabilitat Civil i Assegurances 
organitzarà els dies 23 i 24 de maig aquesta nova edició 
del seu congrés anual. Properament us donarem més 
detalls del programa. Reserveu-vos les dates! 

LA PÒLISSA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL  
PER A L’ANY 2019 MILLORA  
LES SEVES CONDICIONS

Gràcies a l’acord de l’ICAB amb Aon, corredoria capda-
vantera en el sector de l’advocacia, les condicions de 
renovació per a 2019 s’han consolidat i millorat.

La Pòlissa Bàsica de Responsabilitat Civil manté l’ex-
cepcional i competitiu preu d’una prima de 50 € anuals 
amb una cobertura de 50.000 €, la qual cosa suposa 
mantenir la rebaixa aconseguida l’any 2018. Per el que 
fa a la Pòlissa Professional, té una  substancial millora 
de la cobertura de 500.000 a 700.000 € només amb una 
petita actualització sobre el preu aplicable a 2018.

Així mateix, segueix sent possible ampliar la protecció 
amb la gamma Premium fins als 3.000.000 €.

En tots els casos, les condicions tècniques de cobertura, 
supòsits i àmbits són immillorables i cobreixen l’exercici 
de l’advocacia en tota la seva extensió.

La Junta de Govern continuarà treballant per mantenir i con-
solidar aquestes millores en les condicions perquè aquesta 
és una de les qüestions essencials de la nostra professió.

L’assegurança de Responsabilitat Civil és una obligació 
per a l’advocacia i els Col·legis estem encarregats de 
vetllar pel seu compliment segons estableix l’article 9 de 
la Llei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i dels 
Col·legis Professionals.

L’ICAB, mitjançant Aon, també  pot facilitar-vos cober-
tures específicament dissenyades per a despatxos i soci-
etats professionals. 

INICIA’T A L’ADVOCACIA 
AMB L’EPJ

Vols aprendre a ser i a pensar com un advocat o advoca-
da? Vols posar en pràctica els  coneixements teòrics que 
has adquirit estudiant el grau de dret? Busques una for-
mació que et permeti especialitzar-te en una  o diverses 
branques del dret?

La formació que dóna resposta a les anteriors preguntes 
és el Postgrau en Pràctica Jurídica de l’Escola de Pràcti-
ca Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

L’EPJ és la formació ideal per aprendre tots aquells 
coneixements pràctics que no s’ofereixen al llarg de la 
carrera, però que tanta importància tenen quan es vol 
entrar en el món laboral. Així ho ratifiquen quatre ex 
alumnes que han cursat aquest Postgrau: la Sandra Mel-
gar, l’Alba Tàsies, el Rafael Sánchez i el Marc Fernández.

Tots ells van decidir cursar aquest Postgrau atrets per 
les classes eminentment pràctiques. Precisament Sán-
chez considera “un valor afegit de l’EPJ la possibilitat 
que t’ofereix aquesta formació de realitzar simulacions 
de judicis extrets de casos reals, amb els companys 
de classe, d’assistir a guàrdies o diligències judicials 
acompanyat de professors”. L’EPJ ofereix formació en 
competències que van més enllà dels coneixements 
pràctics, i en aquest sentit, Tàsies destaca que el Post-
grau l’ha ajudat “en el desenvolupament d’habilitats com 
l’oratòria,la negociació i el tracte amb el client, aspectes 
fonamentals per a una persona que s’acaba de llicenciar”.

Un altre dels àmbit a tenir en compte és el professo-
rat. Sánchez exposa que el fet que els docents siguin 
advocats en exercici va ser un punt molt important que 
va tenir en compte i que va contribuir a decantar-se a 
fer aquest Postgrau d’entre totes les opcions que havia 
comparat. En la mateixa línia es manifesta Fernández, qui 
afirma que “el professorat estigui format per advocats 
i advocades d’altíssim nivell dóna al Postgrau de l’EPJ 
un gran valor afegit” i afegeix: “veure que el professorat 
s’enfronta a casos similars als que trobes tu al teu dia a 
dia, treballant al despatx, ajuda a veure solucions o punts 
de vista diferents; és molt enriquidor”. Mentre que per 
Melgar sentencia: “sempre estaré agraïda al professorat 
que vam tenir en la meva promoció, per la seva implicació 
i coneixements en la matèria. En l’actualitat, són moltes 
les vegades en les que coincidim als jutjats i aprofitem 



Món Jurídic · #320 · Desembre 2018/Gener 201928 El Col·legi es mou 

per posar-nos al dia o comentar algun tema jurídic que 
ens porta de cap i intercanviem opinions. S’agraeix que 
l’ajuda i la col·laboració va més enllà”.

El Postgrau de Pràctica Jurídica de l’ICAB va ser per 
aquests quatre ex alumnes un punt de partida en 
l’inici del seu exercici Profesional. L’Alba Tàsies i 
la Sandra Melgar van coincidir anys més tard de 
realitzar el Postgrau de l’EPJ al Grup de l’Advoca-

cia Jove i van decidir associar-se junt amb un altre 
company i posar en marxa el seu propi despatx; 
El Rafael Sánchez va passar a ser des del 2010 
part del professorat de l’EPJ, i durant dos anys va 
coordinar l’àrea de penal junt amb l’advocat Lluís 
Batlló. El Marc Fernández va realitzar la doble 
especialitat de processal civil de l’EPJ. Aquesta 
formació li va obrir les portes primer per realitzar 
unes pràctiques en un despatx i posteriorment a 

Rafael Sánchez

Alba Tàsies

Sandra Melgar

Marc Fernández
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formar part d’un gran bufet d’advocats de Barcelo-
na. Per això afirma: “Si ets una persona constant 
i treballadora, l’EPJ et pot obrir moltes portes, 
d’això no hi ha cap dubte

Ja podeu reservar la vostra plaça al Postgrau de 
Pràctica Jurídica per a la propera edició prevista 
per al març de 2019. Us podreu especialitzar en 
dues de les 6 àrees del dret que s’imparteixen: 
civil-família, penal, laboral, administratiu, mercantil i 
fiscal.

PRORROGATS ELS 
PRESSUPOSTOS DE 2018
 
La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, de conformitat amb les previsions de l’ar-
ticle 109.3 dels Estatuts Col·legials, ha prorrogat el 
pressupost col·legial 2018 a partir de l’1 de gener de 
2019 i fins a l’aprovació del pressupost per a l’exer-
cici 2019 per l’Assemblea General Ordinària que, de 
conformitat amb l’article 57 dels Estatuts Col·legials, 
ha de celebrar-se almenys durant el primer quadri-
mestre de l’any.

La pròrroga no afecta als crèdits previstos al pres-
supost 2018 per a despeses corresponents a pro-
grames o actuacions que han finalitzat en l’exercici 
2018 o per a obligacions que s’extingeixin en 2018. 

CIMERA DE 
DELEGACIONS ICAB
El passat 29 de novembre va tenir lloc a la Sala de 
Recepcions de l’ICAB una important cimera amb tots 
els representants de les delegacions del Col·legi. 

L’objecte d’aquesta trobada anual és fomentar la 
proximitat amb les delegacions, i tots els companys 
i companyes adscrits a les mateixes així com vetllar 
per oferir-los la millor atenció, serveis i formació. En 
la línia del treball per aconseguir un col·legi proper i 
participatiu.

NOUS ESPAIS ICAB A LA CIUTAT 
DE LA JUSTÍCIA

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, compromès 
amb oferir la millor atenció i el millor servei a l’advocacia 
barcelonina, ha reformat diverses dependències a la Ci-
utat de la Justícia amb l’objectiu de fer-les més àmplies, 
còmodes, confortables i, sobretot, pròximes per a totes 
i tots vosaltres. 

D’una banda s’ha fet la remodelació del Servei d’At-
enció Col·legial de la Ciutat de la Justícia i la seu de la 
CRAJ, que a finals d’any es va traslladar a la segona 
planta (Edifici C) de la Ciutat de la Justícia. De l’altra,  
des del 17 de desembre de 2018, els advocats/des 
laboralistes de l’ICAB disposen d’una nova Sala de 
Reunions als Jutjats Socials de la Ciutat de la Justícia 
(edifici S, 2a planta). Es tracta d’un equipament ampli, 
pensat perquè els advocats i advocades del Social pu-
guin trobar-se amb els seus clients i negociar-hi abans o 
després dels judicis.

Amb aquests canvis es vol mantenir la proximitat amb 
els Jutjats i Tribunals, disposant d’un espai més ampli 
i reservat per tal d’atendre les persones col·legiades, i 
alhora s’ha acomplert un dels punts del programa elec-
toral de l’actual Junta de Govern de l’ICAB: solucions 
per als espais judicials.
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LLIURAMENT DEL PREMI CPDA 
IN MEMORIAM A LUIS DEL 
CASTILLO ARAGÓN

La Comissió per a la Protecció dels Drets dels Ani-
mals (CPDA)  va lliurar a títol pòstum a Luis del Castillo 
Aragón, el premi de la Comissió per la seva acreditada i 
extensa trajectòria en el reconeixement, defensa i pro-
tecció dels drets i benestar dels animals. L’acte va tenir 
lloc a la 8a planta de l’ICAB el passat el 19 de desembre. 

D’esquerra a dreta: David del Castillo, advocat i fill del 
premiat, Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de 
Govern responsable de la CPDA, Laura Vericat, vídua 
del premiat que sosté a Indi Pop, Magda Oranich, pres-
identa de la CDPA, Carles Soliva, vicepresident de la 
CPDA i Berta del Castillo, advocada i filla del premiat. 

ANTONIO CUMELLA, NOU 
ACADÈMIC DE NÚMERO

L’Acadèmia va celebrar una sessió pública i solemne el 
dijous dia 25 d’octubre a la Sala d’actes de Col·legi 
per rebre com Acadèmic de número a Antonio Cu-
mella Gaminde, registrador de la propietat.

L’acte va comptar, entre altres autoritats, amb la 
presència de la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, 
el secretari Primer de la Mesa del Parlament de 
Catalunya, Eusebi Campdepadró i Pucurull, el pres-
ident del Consell de Garanties Estatutàries i també 
acadèmic, Joan Egea Fernández, el director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Ber-

nadí Gil, el vicepresident del Consell de l’Advocacia 
Catalana, Josep Medina Padial, el president de la 
Conferencia Permanente de Academias Jurídicas de 
Iberoamérica, Rafael Navarro-Valls, el degà del Col·le-
gi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé Favaró 
i  Raquel Serrabassa Ferrer, vocal de consumidors i 
usuaris i d’Atenció al Col·legiat, com a representant 
del Col·legi de Registradors de Catalunya.

Cumella va llegir el seu discurs amb el títol “Pub-
licitat immobiliària i protecció registral en el dret 
català històric ”. Va contestar el discurs, en nom de 
l’Acadèmia, l’ex president de la mateixa, Josep-D. 
Guàrdia i Canela. La cloenda de l’acte va ser efectua-
da pel president actual Lluis Jou i Mirabent. 

BANC DE LA MEMÒRIA 
AUDIOVISUAL 

El 28 de novembre, la 
Comissió Memòria Històri-
ca de l’ICAB va presentar 
dues noves entrevistes, 
les corresponents a Sílvia 
Ventura i Marc Viader, com 
a part del projecte Banc 
de Memòria Audiovisual. 
A través d’aquestes es pot 
comprovar el paral·lelisme en-
tre la història d’Espanya i les 
vivències dels protagonistes 
durant la seva trajectòria dins 
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l’advocacia. En l’apartat web de l’ICAB sobre la Comis-
sió de la Memòria Històrica trobareu aquestes i totes les 
entrevistes del projecte.

En el marc d’aquest acte, a més, Marc Viader va pre-
sentar el seu llibre ‘Apuntes de un abogado laborista en 
desencanto’ i va participar en una taula rodona al costat 
d’altres membres de la Comissió Memòria Històrica de 
l’ICAB.

COMUNICACIONS 
AMB ELS INTERNS 
DE LES PRESONS 
CATALANES PER 
VIDEOCONFERÈNCIA

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, conjuntament 
amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris, im-
pulsa un sistema que permet als advocats i advocades 
col·legiades entrevistar-se amb els clients interns en 
centres penitenciaris catalans a través d’un sistema de 
videoconferència. Aquest servei evita el desplaçament 
del lletrat a la presó.

Aquest sistema de comunicació està en funcionament a 
la presó de Quadre Camins des de l’octubre de 2015 i la 

idea és implantar-lo també a la resta de centres peni-
tenciaris catalans. Les claus de l’èxit d’aquest projecte 
posat en marxa per l’ICAB han estat la facilitat d’ús i la 
seguretat de les comunicacions. Podeu sol·licitar aquest 
servei a través del web col·legial. 

Des del Col·legi s’està treballant per poder ampliar el servei i 
permetre, també, la comunicació a través de videoconferèn-
cia entre les persones privades de llibertat i la seva família. 

Aquesta opció, pionera a l’Estat, preveu que els centres 
penitenciaris i educatius disposin de 35 equips de video-
conferència.

NOU CLUB ICAB!

Fruit de la voluntat de servei a totes les persones,el 
Col·legi posa en marxa el nou Club ICAB: versió 
revisada, actualitzada i millorada del portal d’accés 
exclusiu per als col·legiats i col·legiades de la Cor-
poració. 

El nou Club ICAB us dona accés a més de 400 
acords de col·laboració per adquirir, en condicions 
preferents, tant productes per a ús professional 
(programes de gestió de despatxos, descomptes a 
aparcaments en ciutat, llibres, desenvolupament de 
pàgines web, assessorament informà- tic, hotels, 
etc.) com serveis per a ús particular i els vostres 
moments de lleure (tecnologia, llar, esports, teatre, 
etc.).Consulta les seves ofertes a l’enllaç  
http://icab.clubicab.cat 

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: Albert Malaret Sureda, 
Ramon Domènech i Torné, Carlos Hernández Hernán-
dez, José Arasa Señal, Josep Maria Pérez Serrahi-
ma, Josep Roig Abello, Joaquim de Ribot Targarona, 
Rodolfo Izquierdo Hipólito, Manuel Páez González, 
Antonio Roldan Rodríguez, Carmen Davalillo Batlle, 
José Monje Alonso, Maria Mercedes Arnal Balada, 
Montserrat Cerdan Martínez, Jordi Calvo Costa, Isabel 
Gutiérrez de la Parte. 



DES DE LA JUNTA

CONSTITUÏDA LA  
SECCIÓ DEL DRET  
COOPERATIU I DE  
L’ECONOMIA SOCIAL

D’acord amb l’article 87 dels Estatuts col·legials i altres 
normes concordants, la Junta de Govern de l’ICAB ha 
acordat crear la Secció del Dret Cooperatiu i de l’Economia 
Social.

La nova Secció, que tindrà la naturalesa jurídica de Secció 
de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB, respon a 
l’interès de la societat per formes empresarials i relacio-
nals que tinguin en compte factors més enllà de l’obten-
ció de benefici, com són els factors mediambientals i de 
preocupació per la persona, el seu desenvolupament i el 
desenvolupament local on es troba l’activitat; a la necessi-
tat que els professionals de l’advocacia es trobin específi-
cament recolzats pel Col·legi davant aquesta matèria; a les 
especificitats d’aquestes formes empresarials o associa-
cions, així com al fet que les entitats de l’Economia Social 
tenen una normativa definida a seguir i que, per tant, es 
fa necessari crear especialistes en Dret Cooperatiu i de 
l’Economia Social.

La Secció de Dret cooperatiu i d’Economia Social, tindrà, 
entre d’altres, els objectius següents: 

a) Crear un grup de debat en què compartir les experièn-
cies i els dubtes que sorgeixin en aplicació de la normativa 
d’Economia Social.

b) Delimitar criteris que unifiquin l’actuació dels advocats/
des i puguin facilitar el treball de les persones que des-
envolupen la seva activitat en qualsevol de les àrees de 
l’Economia Social que resultin afectades.

c) Col·laborar en la formació dels companys/es que 
estiguin interessats/des en especialitzar-se en aquesta ma-
tèria i oferir pautes que permetin a les persones col·legia-
des de l’ICAB liderar aquest sector d’activitat.

d) Crear un fòrum transversal d’especialistes en què sor-
geixin idees i iniciatives que potenciïn la imatge de l’advo-
cat/da expert/a en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social 
davant les institucions i ciutadans.

e) Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin  
especialitzats en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social 
eines de coneixement adequades en aquest àmbit.

A fi d’impulsar l’organització d’aquesta nova Secció i de 
gestionar el seu funcionament fins a la celebració de les 
primeres eleccions per proveir l’òrgan de direcció de la 
Secció, la Junta de Govern ha nomenat una Junta Gestora 
amb la composició següent:

Presidenta
Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern

Vocals
Silvia Moncayo
Cristina Grau
Ignasi Blajot

Així mateix, la Junta de Govern ha acordat obrir un ter-
mini fins al 31 d’abril de 2019 per tal que els col·legiats i 
col·legiades que ho desitgin puguin incorporar-se a la nova 
Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social i confor-
mar d’aquesta manera el primer cens de la nova Secció. 
Un cop constituït aquest cens es convocaran les primeres 
eleccions per proveir el seu òrgan de direcció.





DES DE LA JUNTA

NOU ÒRGAN DE  
DIRECCIÓ A LA SECCIÓ 
DE COMPLIANCE
De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del 
Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de 
l’ICAB, la Junta de Govern ha acordat desconvocar les 
eleccions inicialment previstes per proveir els càrrecs de 
l’òrgan de direcció de la Secció de Dret de Compliance i 
declarar electa la candidatura única proclamada integra-
da pels companys i companyes següents:

Presidenta
Isabel Vizcaíno González

Vicepresident
Francisco Bonatti Bonet

Secretari
Jaume Antich Soler 

Vocals
Alain Casanovas Ysla
Ana Costa Casellas 
Carmen de Castillo Vericat
Marcelo Gui Usabiaga 
Anna Nuñez Miró
Monsterrat Pla Pla 
Maria Teixidor Jufresa 
Emilio Zegrí de Olivar

CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS A LES 
DELEGACIONS
 
La Junta de Govern en sessió celebrada el proppassat 
dimarts dia 5 de febrer, acordà la convocatòria d’elec-
cions per proveir els càrrecs de Delegat/da i Sotsdele-
gat/da a les Delegacions ICAB de:

Arenys
Berga
Cornellà-l’Hospitalet
Gavà
Igualada
El Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Vilafranca del Penedès
 
La data de les eleccions ha quedat fixada pel proper 
dilluns dia 25 de març, i des d’avui mateix tots els 
companys i companyes adscrits a les Delegacions re-
lacionades poden consultar els requisits i terminis per 
presentar candidature, així com el cens electoral, en 
les respectives seus de les Delegacions ICAB sites en 
aquestes localitats. 

Per a més informació: 
Consulta les convocatòries individuals  
de cada delegació al web www.icab.cat





VOLUNTARIS

NECESSITES 
AJUDA?  
FES UN CAFÈ 
AMB ELS  
VOLUNTARIS 
ICAB!
El grup de Voluntaris ICAB ha posat en marxa una 
nova iniciativa: Fes un cafè amb els voluntaris ICAB. 

Fer un cafè és una acció quotidiana que fem diversos 
cops al dia. Aquest moment es pot qualificar com 
“una estona de cel”, ja que ens permet aturar-nos 
una estona i parlar de com ens va la vida amb amics, 
companys de feina o alguna persona de confiança. 

Precisament aquest és l’objectiu d’aquesta nova 
proposta dels Voluntaris ICAB: que aquells advocats 
i advocades que vulgueu comentar una preocupació, 
que necessiteu ajuda per fer una gestió, o que 
senzillament voleu conversar tingueu l’oportunitat de 
compartir una estona amb un altre company advocat 
o advocada del Voluntariat ICAB que us escoltarà  i 
que us ajudarà en tot allò que sigui possible. Perquè 
compartint un cafè es podrà establir el clima de 
confiança necessari per comprendre la situació en 
què us trobeu i mirar de trobar-hi remei. 

El grup Voluntariat ICAB ofereixen el seu recolzament 
de forma desinteressada a les persones col·legiades 
i als seus cercles més pròxims. 

Estan ajudant a companys i companyes que han 
tingut un accident o malaltia greu. També a les 
famílies d’advocats o advocades difunts o que tenen 
incapacitats.  

Com sabeu, totes les accions que duen a terme els 
Voluntaris ICAB es realitzen de manera confidencial i 
de forma totalment gratuïta. 

L’advocacia ajuda a l’advocacia perquè la nostra 
professió té un destacat paper social i de solidaritat. 

Amb la col·laboració de:

V o l u n t a r i a t  i c a b
d ’ a d v o c a t s  p e r  a  a d v o c a t s

V o l s  a j u d a r ?  N e c e s s i t e s  a j u d a ?  
S o m  c o m p a n y s .  S e m p r e  a  p r o p  t e u





A
mb aquesta breu reflexió entorn a la 
intervenció d’advocat d’ofici en una 
mediació intrajudicial, ens situem doncs 
en el marc del procés judicial, en el que 
és preceptiva la intervenció de l’advo-

cat, quan aquest ha estat nomenat d’ofici; per tant, 
la seva intervenció professional només serà com-
pensada un cop degudament justificada i, donat 
que actualment no existeix un mòdul que compensi 
l’assistència de l’advocat d’ofici ni a la sessió infor-
mativa, ni en el procés de mediació, ens preguntem 
sobre la conveniència de crear-lo, sobretot tenint en 
compte que la mediació està inclosa en el benefici 
de justícia gratuïta. 

En aquest marc analitzem com rep l’advocat d’ofici 
una resolució judicial que deriva al seu client a una 
sessió informativa i voluntària de mediació, tenint  
clar que parlem en termes generalistes amb la vo-
luntat de fer aportacions positives. 

Podríem dir que l’advocat d’ofici només té l’obli-
gació de comunicar al seu client la convocatòria a 

la sessió informativa de mediació amb la indicació 
de que és voluntària, i segurament aquesta comu-
nicació pot anar acompanyada d’una reflexió sobre 

la convenièn-
cia d’assistir o 
no a aquesta 
sessió informa-
tiva, o sobre la 
conveniència 
d’acceptar o 
no  el procés de 
mediació. 

Ara bé, donat 
que per jus-
tificar la seva 
actuació profes-
sional l’advocat 
d’ofici haurà 

d’acreditar la seva assistència a l’acte de la vista, 
potser l’opció de la mediació no serà prou valora-
da, ja que la seva admissió significarà un important 
increment de la feina que haurà de desenvolupar 

SOBRE LA NECESSITAT D’ESTABLIR UN MÒDUL 
DE COMPENSACIÓ PER A L’ADVOCACIA D’OFICI 
EN LA MEDIACIÓ INTRAJUDICIAL
Els autors d’aquest article ofereixen una reflexió en relació a la necessitat de 
reconèixer un mòdul, pel qual es compensi econòmicament la intervenció de 
l’advocat o advocada d’ofici en el procés de mediació intrajudicial.

Carles García Roqueta
Col·legiat 26.648

Ana M. Buch Borrell
Col·legiada 19.311

L’ADVOCAT 
DURANT EL PROCÉS 
DE MEDIACIÓ HA 
DESENVOLUPAT 
UNA IMPORTANT 
TASCA JURÍDICA I 
D’ASSESSORAMENT
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l’advocat durant tot el procés de mediació; i una 
important reducció de la seva compensació per la 
intervenció en el procediment. És a dir, més feina i 
menys ingressos.

Per tant, fet l’esforç d’incloure la mediació intra-
judicial en la justícia gratuïta i crear un servei per 
donar-li resposta, i donat que preceptivament hi ha 
d’intervenir un advocat d’ofici, ens cal imaginar i 
afegir els mecanismes oportuns que ens permeti 
justificar l’actuació professional de l’advocat d’ofici, 
tant per la seva assistència a la sessió informativa, 
com per la seva posterior intervenció durant el pro-
cés de mediació.

Aquests mecanismes de control que permetin justi-
ficar la intervenció professional de l’advocat d’ofici 
en el procés de mediació, podrien ser pel que fa a la 
sessió informativa un justificant de la seva interven-
ció, i pel que al propi procés de mediació la cons-
tància de la seva assistència en l’acta d’inici i en 
l’acta final del procés de mediació.

L’objectiu final tindrà la mirada posada en la ne-
cessitat de que la compensació econòmica per la 
intervenció professional en mediació que acabi amb 
un acord, sigui equivalent a la generada per l’assis-
tència a judici, de manera que es reconeix i valora 
la participació professional de l’advocat en el procés 
de mediació.

Sovint es parla de que durant el procés de me-
diació, l’advocat fa una tasca d’acompanyament 
al client. Nosaltres no compartim del tot aquesta 
interpretació de la funció de l’advocat com un sim-
ple acompanyant, i encara menys en l’àmbit de la 
mediació intrajudicial. Entenem que l’advocat no és 
mai una figura merament d’acompanyament, sem-
pre i en tot moment la seva funció és assessorar 
jurídicament. Evidentment qui tanca els acords en 
el procés de mediació, serà el mediat des de la seva 
voluntat, però sempre amb el corresponent asses-
sorament. 

A continuació oferim un breu resum de l’activitat 
professional que desenvoluparà l’advocat durant el 
procés de mediació, fent especial referencia i èmfa-
sis a la mediació intrajudicial: 

a) Sol·licitud d’inici del procés de mediació, i 
sessió informativa:  és el primer pas, és impor-
tant que l’advocat acompanyi al client a la sessió 
informativa on s’informarà de què és i com funciona 

el procés de mediació, quins són els seus principis 
informadors i quin cost té la mediació. També es 
complimentarà el document de sol·licitud d’inici del 
procés de mediació. És tant important com fona-

mental, que 
l’advocat acom-
panyi al client a 
aquesta sessió 
informativa; el 
client sentirà 
que l’advocat 
està controlant 
la situació, se 
sentirà més 
tranquil, podran 
aclarir conjun-
tament tots els 
dubtes que es 
puguin plantejar, 
i l’advocat podrà 
supervisar els 

documents a complimentar, valorant conjuntament 
la conveniència o no d’iniciar el procés de mediació. 

b) Inici del procés de mediació: la sessió consti-
tutiva. És la primera sessió en la que les parts i el 
mediador manifesten el seu consentiment a iniciar el 
procés de mediació, i on es signarà l’Acta Inicial de 
la Mediació. En aquest moment, és important la pre-
sencia de l’advocat per a supervisar els documents 
que han de signar les parts, al client li donarà més 
confiança que el seu advocat li confirmi que pot sig-
nar, ja que normalment el primer que li diu l’advocat 
al seu client és: “no signi rés sense que jo ho vegi”, 
per tant, el fet de que l’advocat supervisi tot el que 
signi el client li donarà més tranquil·litat i fiabilitat. 

c) Durant el procés de mediació, a cada sessió les 
parts signaran en el full d’assistència on queda regis-
trada la data i l’assistència de cada sessió. És molt im-
portant que l’advocat estigui molt present en aquesta 
fase del procés, i ho pot fer de varies maneres: 

Directament: l’advocat pot participar directament 
en les sessions de mediació, per ajudar a concretar 
aspectes més tècnics, en aquest cas serà important 
que assisteixin els dos advocats, per tal de mante-
nir l’equilibri entre les parts, i poden ser reunions 
amb les parts o només d’advocats.

Indirectament: l’advocat i el client van tenint reu-
nions paral·leles a les sessions de mediació, en les 
que l’advocat fa un seguiment de com va avançant 

ENS CAL IMAGINAR 
I AFEGIR ELS 
MECANISMES 
OPORTUNS QUE 
ENS PERMETIN 
JUSTIFICAR 
L’ACTUACIÓ 
PROFESSIONAL DE 
L’ADVOCAT D’OFICI
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la mediació, i el client va aprofundint en les con-
seqüències jurídiques de les seves decisions, i aclarint 
dubtes sobre les idees que van sorgint, de manera 
que el client segueix la mediació amb tranquil·litat i 
seguretat, això afavorirà un clima de més confiança. 
També en aquesta fase cal que l’advocat supervisi els 
documents que són aportats al procés de mediació.

d) Acaba el pro-
cés de media-
ció: a la sessió 
final, es signarà 
l’Acta Final, que 
és el document 
on es fa constar 
que ha finalit-
zat el procés de 
mediació, i que 
en el cas de que 
hagin arribat a 
acords reco-
llirà el acords 
adoptats. És 
bàsic i més que 
convenient que 
els advocats su-
pervisin aquest 
document per 
tal de què es 
redacti correcta-
ment i serveixi 
per a la finalitat 
perseguida. La 
presència de 
l’advocat en 
aquesta part del 
procés és molt 

important, ja que del document que recull aquests 
acords se’n derivaran conseqüències jurídiques. 
També és important la presència de l’advocat en el 
moment de la signatura dels documents propis de la 
mediació. I és que ens em trobat en ocasions amb 
redactats d’acords que no són complibles i això no 
hauria de passar de cap de les maneres, doncs tot 
l’esforç realitzat pot quedar en un no res. Com es 
pot veure, tot soón beneficis respecte a l’assistèn-
cia de l’advocat a les sessions. 

e) Un cop acabat el procés de mediació. Un cop 
acabat el procés de mediació el paper de l’advocat 
és, potser, encara més important, ja que haurà d’as-
segurar-se que els acords adoptats es compleixen 
plenament i en tots els seus termes, per tal de ga-

rantir-ne el compliment es poden preveure una sèrie 
de mesures, com per exemple:

Elevar a escriptura pública l’acord de mediació. Serà 
l’advocat qui coordini l’elevació a escriptura pública 
de l’acord de mediació. En aquest cas l’acord de 
mediació es converteix en títol executiu.

Dins d’un procediment judicial, elevar l’acord a 
transacció, mitjançant Interlocutòria, que en cas 
d’incompliment serà títol  executiu.

f) En cas d’incompliment de l’acord de mediació: 
També serà l’advocat qui haurà de tramitar el proce-
diment judicial corresponent en el cas d’incompli-
ment dels acords adoptats, mitjançant:

Procediment d’execució, en el cas de què ja tin-
guem títol executiu: elevació a escriptura pública o 
interlocutòria o Sentència.

Procediment declaratiu, en el cas de què l’acord 
no hagi estat elevat a títol executiu, l’Acta Final té el 
valor de contracte privat entre les parts.

En resum els documents que el client ha de signar 
durant el procés de mediació, són:

• L’acta d’assistència a la sessió informativa 
• El formulari de sol·licitud d’inici de procés de  
   mediació familiar o civil. 
• L’acta d’inici del procés de mediació. 
• El full d’assistència a les sessions de mediació. 
• L’acta final del procés de mediació. 
• La redacció dels acords finals. 
• La tramitació de la transacció judicial. 
• La protocol·lització de l’acord de mediació.

Documents, tots aquests prou importants i sufi-
cients per a què vagin acompanyats els mediats de 
l’assessorament del seu advocat. 

Per tot això, l’advocat durant el procés de mediació 
ha de desenvolupar una important tasca jurídica i 
d’assessorament, la qual sempre haurà de ser reco-
neguda econòmicament; per tant, en l’àmbit de la 
justícia gratuïta, on la mediació intrajudicial també 
és gratuïta, cal plantejar la necessitat de crear  els 
corresponents mòduls de compensació per la inter-
venció de l’advocat d’ofici en el procés de mediació, 
i no podem trigar massa a trobar solucions al res-
pecte si volem reconèixer la tasca que es fa des de 
la Mediació i la Gestió alternativa de conflictes. 
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L
a reforma operada mitjançant Llei Orgànica 
1/2015, de 30 de març, va introduir modi-
ficacions notòries en els preceptes enca-
rregats de tipificar el maltractament animal 
en les seves diverses vessants, sent una 

de les més noves, malgrat arribar amb anys de retard 
si prenem com a referent el dret comparat europeu, la 
tipificació de l’explotació sexual dels animals.  
 
En efecte, Espanya, juntament amb Dinamarca, qui es 
va convertir en un referent de turisme sexual amb ani-

mals, van ser els 
últims països dins 
del marc europeu 
que van incloure 
la zoofília en els 
seus respectius 
Codis Penals. No 
obstant això i, mal-
grat el que a priori 
pogués semblar, la 
fórmula mitjançant 
la qual el legislador 
va introduir aquest 
nou tipus en el 
nostre ordena-
ment jurídic no es 
troba exempta de 
polèmica i susci-
tarà una multitud 
de problemes 
d’interpretació i, 

per tant, d’aplicació a jutges i magistrats, el primer dels 
quals passa per considerar si, en efecte, la zoofília pot 
incloure’s en el tipus del 337 del Codi Penal.  
Per a això i, malgrat haver transcorregut més de tres anys 

des de la modificació del precepte, no comptem amb ju-
risprudència alguna que hagi interpretat el terme i valorat 
la qüestió que es planteja: deurem, en primer lloc, definir 
els conceptes susceptibles d’interpretació.  
 
El terme zoofília prové del grec “zoon” que significa 
animal i “philia”, que significa afinitat, sent per tant l’eti-
mologia del mateix: amor cap als animals. Malgrat que 
els seus orígens podrien fer-nos pensar en una conducta 
positiva de l’home cap als animals, la psicologia, en el 
transcurs de la història, ha desviat el sentit del terme fins 
al punt de considerar-ho una parafília, perquè s’ha vinculat 
a l’atracció sexual que senten algunes persones cap als 
animals, emprant també termes tals com bestialisme.  
 
Fixat el fet que pretén castigar-se, es procedeix a analitzar 
si el mateix pot subsumir-se en el concepte d’explotació 
sexual, fórmula triada pel legislador per castigar-ho i per 
això, gens millor que acudir al concepte d’explotació rec-
ollit en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, com a 
punt de referència.  
 
Així, la RAE recull que per explotació ha d’entendre’s l’acció 
i l’efecte d’explotar, havent de acudir a la definició del citat 
terme. Dos són en aquest cas les accepcions que han 
de centrar la nostra atenció: la que estableix que explotar 
consisteix a treure utilitat d’un negoci o indústria en profit 
propi, i aquella que ho considera utilitzar abusivament en 
profit propi el treball o les qualitats d’una altra persona.
 
Tal com s’ha assenyalat, el concepte establert per la Real 
Acadèmia Espanyola de la Llengua tan sols pot servir-li a 
un jurista com a punt de partida, havent d’acudir en tot 
cas al concepte acollit per la nostra jurisprudència. No 
obstant això, en aquest supòsit no comptem amb cap  
definició o interpretació jurídica havent d’acudir per tant, a 

ARTICLE 337 DEL CODI PENAL: INTERPRETACIÓ 
DEL CONCEPTE D’EXPLOTACIÓ SEXUAL

L’autora planteja una sèrie de reflexions entorn a la idoneïtat de la regulació dels 
supòsits que contemplen la realització d’actes d’índole sexual amb un animal.

Judith Minguez
Jutgessa - Jutjat Penal 1 d’Arenys de Mar 
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la realitzada en aquells supòsits de tracta d’éssers humans 
en els quals, l’explotació sexual és el seu eix principal.  
 
La Sentència del Tribunal Suprem de 29 de març de 2017, 
entre unes altres, estableix que l’explotació consisteix en 
l’obtenció de beneficis financers, comercials o d’un altre 
tipus a través de la participació forçada d’una altra perso-
na en actes de prostitució, inclosos actes de pornografia o 
producció de materials pornogràfics. 
 
D’altra banda, i recollint interessants matisos, trobem la 
Sentència de la Il·lustríssima Audiència Provincial de Llei-
da de 25 d’octubre de 2017 que estableix que: el terme 
“explotació” no ha de prendre’s en el sentit merament 
econòmic (de posada en producció d’algun recurs apte 
per generar al mercat un valor de canvi), sinó només as-

sociat a l’obtenció 
d’un lucre de les 
prestacions sexuals 
d’una altra persona 
que hagués estat 
determinada, en el 
sentit de forçada 
o constrenyia a 
prostituir-se d’algu-
na de les maneres 
relacionades en el 
primer incís. 

Prenent en 
consideració 
les definicions 
exposades, 
deuria en principi 
concloure’s que 
aquelles conductes 
sexuals dutes a 
terme amb animals 
haurien de quedar 
fora del tipus, a 
excepció d’aquells 
supòsits en els 

quals el propietari es lucri de tals pràctiques dutes a 
terme en aquest cas per tercers. No obstant això, aquest 
últim suposat no resulta l’habitual pel que, difícilment ens 
trobaríem davant situacions d’aquest tipus.  
 
Malgrat l’exposat, no ha d’oblidar-se que, tal com 
assenyalava Albaladejo en el seu manual de Dret Civil, 
la fi genèrica de la norma és regular la vida social; fi 
que s’aconsegueix aplicant-la. Però per aplicar-la fa falta 
conèixer el seu sentit; cosa que s’aconsegueix mitjançant 
la interpretació. 

Són diverses les interpretacions que (d’una norma 
o precepte) poden realitzar-se, per això, resulta 
imprescindible acudir a l’article tercer del Codi Civil, el 
qual estableix que les normes s’interpretaran segons 
el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el 
context, els antecedents històrics i legislatius i la realitat 
social del temps en que han de ser aplicades, atenent 
fonamentalment a l’esperit i finalitat d’aquelles. 
 
Jutges i magistrats no només hauran d’atendre als 
elements d’interpretació ressenyats en el Codi Civil, això 
és, el gramatical, el sistemàtic, l’històric, el sociològic 
i el lògic sinó que hauran de plantejar-se especialment 
quina va ser la voluntat del legislador en introduir el terme 
explotació sexual en el precepte que ens ocupa a fi de 
determinar si aquelles pràctiques sexuals d’índole privada 
i sense lucre poden subsumir-se en el mateix.  
 
Atenent als aspectes exposats, considero que tals 
pràctiques sí poden subsumir-se en el tipus de l’article 
337 del Codi Penal, tot això atès que, resulta totalment 
inversemblant que la finalitat del legislador fos la tipificació 
de supòsits quasi equiparables a la prostitució o a la 
tracta d’éssers humans i, molt especialment, prenent en 
consideració el dret comparat i el retret social que mereixen 
les pràctiques sexuals personals i privades amb animals.  
 
Per tot això, ha de concloure’s que el precepte objecte 
d’anàlisi pateix de grans i greus defectes quant a la 
seva redacció els quals dificulten amb escreix la tasca 
d’interpretació i aplicació pròpia de jutges i magistrats pel 
que, a fi d’evitar dubtes o generar impunitat davant certes 
conductes, seria procedent modificar-la.  
 
Contràriament al sostingut en alguns estudis, considero 
que introduir termes tals com a abús o agressió sexual 
no serien apropiats mentre que, els mateixos exigeixen 
elements propis del tipus que podrien complicar la seva 
aplicació i, així mateix, entenc que si la mateixa hauria 
de reservar-se a aquells actes d’índole sexual que es 
produeixen de manera no consentida entre persones, 
sense perjudici dels diversos elements del tipus que 
exigeix l’apreciació de cadascun de tals il·lícits.  
 
Per això, una possible redacció seria: aquell que realitzi 
actes d’índole sexual amb un animal… mantenint el 
concepte d’explotació sexual i podent així atorgar una 
resposta global a tots els supòsits de fet existents.  
 
Així mateix, considero apropiat que la tipificació d’aquest 
tipus d’il·lícits es realitzi en un epígraf al marge del de 
maltracte animal i no de la manera en el que ara el recull 
l’article 337.1 del Codi Penal.
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E
n el sector sanitari es mou infinitat d’in-
formació. Aquesta informació, convertida 
en dades dels pacients, innegablement 
constitueix una informació valuosa i ben 
acumulada i gestionada, tindria una utilitat 

indiscutible en l’àmbit de la salut. 

Els centres de salut, públics o privats, i els pa-
cients, acumulen grans quantitats de dades en 
diferents formats, tant en paper com en suports 
electrònics, que per la seva dispersió resulten im-
possibles d’utilitzar. 

La gran novetat del Big Data és el processament 
d’informació no estructurada unida a l’estructurada. 

Les dades estructurades són totes aquelles dades 
que tenen definida la seva longitud i el seu format 
(nom, dates, DNI, adreça, edat, tots aquells contin-
guts en una història clínica, etc.). 

Per contra, les dades no estructurades són aquelles 
que manquen d’un format específic (diagnòstic per 
imatges, receptes, etc.). I a totes aquestes dades, 
cal afegir-los els que provenen de les xarxes socials 
i d’altres dispositius, i informacions de les apps de 
salut, que permeten monitoritzar al pacient i que es 
van incorporant a la recopilació d’informació a través 
de l’Internet de les coses: dispositius, sensors, ins-
truments mèdics, aparells de fitness, etc.

Donada aquesta 
escala massiva de 
dades que es reco-
pilen i es processen, 
el Big Data està 
permetent nous 
usos amb l’ajuda de 
la memòria d’ordina-
dors, processadors 
de gran abast, algo-
rismes i programari 
intel·ligent, matemà-
tiques i estadísti-
ques bàsiques. 

En el Big Data es 
treballa a partir de pures estadístiques, és a dir, ba-
sant-se en probabilitats, però amb tantes variables 
que el resultat esdevé pràcticament infalible.

Per tant, l’objectiu que persegueix el Big Data en 
salut, és convertir la dada en informació que facilita 
la presa de decisions, fins i tot en temps real, amb 
els beneficis mèdics evidents que la rapidesa i la 
precisió impliquen en l’atenció sanitària. Els enfoca-
ments Big Data també permeten incorporar capaci-
tats de geolocalització obtingudes per l’adreça dels 
ciutadans, així com per l’adreça d’hospitals, farmà-
cies, metges i ambulatoris, la qual cosa fa possible 
obtenir mapes geogràfics de salut en el temps real 

L’INCIPIENT BIG DATA  
EN L’ÀMBIT SANITARI
L’autora ens endinsa en el ventall de possibilitats i oportunitats que pot oferir 
l’innovador sistema del BIG DATA en l’àmbit de la salut.

Lucia Cristea   
Col·legiada 34.822 
Advocada

INDUBTABLEMENT, 
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REPRESENTA 
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EN L’ÀMBIT DE 
LA SALUT, AMB 
MÚLTIPLES 
BENEFICIS 
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per a tota la població d’una regió. Una aplicació de 
futur pel Big Data en salut pública és la integració 
d’altres fonts d’informació, com són contaminants, 
tràfic, botigues de comestibles i mercats, o elabora-
cions alimentàries, que podrien millorar la precisió de 
l’estratificació per risc de la població.

Indubtablement, Big Data representa una gran oportu-
nitat en l’àmbit de la salut, amb múltiples beneficis.

Des del punt de vista del pacient, facilitaria el seu se-
guiment, la seva evolució, prescripció de tractament, 
possibilitat d’obtenir millors resultats en els tracta-
ments mèdics, es podrien establir patrons, evitaria la 
propagació de les malalties podent-se estudiar els seus 
orígens, menors taxes de mortalitat, per exemple, ope-
rar a distància, consultar un metge a Hudson, etc.

Des del punt de vista de la gestió sanitària, optimit-
zaria els recursos i evitaria duplicitats innecessàries, 
eliminant aquests costos; podrien detectar-se de forma 
precoç epidèmies; permetria als metges un diagnòs-
tic més precís i àgil, facilitaria la previsió i proveïment 
de medicaments, etc. Des del punt de vista de les 
farmacèutiques, serviria per detectar de forma ràpida 
efectes secundaris dels medicaments, en particular 
les reaccions causades per combinacions específiques 
d’aquests, reduiria els costos de recerca, i probable-
ment els medicaments serien més segurs, etc.

No obstant això, els beneficis que hem reflectit, hem 
d’assenyalar que en l’actualitat és possible accedir a 
gairebé tots els aspectes de la vida de les persones a 
partir de dades aparentment inofensives o mancades 

d’interès, podent-se prendre decisions basades en els 
mateixos. 

Les dades i la informació que elles contenen sobre 
les persones, està en constant moviment i evolució, 
amb simultaneïtat a les noves tecnologies, per tant, la 
normativa va per darrere dels avanços tecnològics que 
prosperen a un ritme vertiginós. Però aquest factor ha 
de preveure’s des de l’entorn normatiu.

Els avanços tecnològics fan que ens preguntem com 
s’han de mantenir actualitzades les normes vigents 
per tal d’evitar intromissions en les nostres dades 
més personals, i dins d’aquestes dades, les quals han 
de rebre una especial protecció pel seu caràcter sensi-
ble, les dades de salut. 

La UE, a través del vigent RGPD 2016/679, ha introduït 
reformes que ara com ara poc convencen i que resul-
ten difícils d’implementar en el sector sanitari. I, en 
aquest sentit, considerem que el legislador europeu 
ha malgastat una bona oportunitat normativa amb el 
RGPD, per tal de legislar el Big Data, el Cloud Compu-
ting, l’Internet de les coses o BioTech, tots ells amb 
aplicació en l’àmbit de les dades sanitàries. 

Per això, serà necessari comptar amb eines tecnològiques 
que facin possible la recopilació, emmagatzematge i trac-
tament de totes les dades i alhora que la seguretat de les 
dades personals dels pacients quedi garantida, tant des del 
punt de vista tecnològic, impedint la re-identificació de la 
persona, com des del punt de vista legal, dotant de majors 
garanties jurídiques a les dades de salut en aquest nou, 
incipient, però inevitable entorn tecnològic. 

Pel fet de ser col·legiat/da del Col·legi de  l'Advocacia de BCN si 
contractes la teva assegurança de cotxe, moto, llar i vida, tindràs unes 
condicions exclusives i les cobertures més completes.

A més, amb Regal tindràs una atenció preferent i personalitzada, la 
gestió més àgil i l'assessorament dels nostres professionals quan el 
necessitis. I tot, només per ser qui ets.

PERQUÈ ARA, AMB REGAL, TENS  UNES SUPERCONDICIONS  
EN TOTES LES NOSTRES ASSEGURANCES.

SI ESTÀS LLEGINT AIXÒ, VOL DIR QUE ET POTS CONVERTIR EN UN SUPERASSEGURAT.

Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.  A través del seu canal directe: Regal, C/ Llacuna, 56-70, Edificio C, 08005 Barcelona.

AUTO LLAR VIDA MOTO

DEMANA ARA 
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“La Justicia tiene que ser más 
fuerte que nadie para imponerse  

a las injusticias”

Entrevista: Susana Ferrer

Durante un tiempo trabajó en la entonces llamada 
Audiencia Territorial de Barcelona (actual Tribunal de 
Justicia de Catalunya) díganos un recuerdo que tenga 
de Barcelona de aquella época.
Tengo muchos recuerdos de Barcelona, pero, en realidad, 
mi contacto con Cataluña está más relacionado con Mata-
ró donde estuve como juez a partir de 1984. No es hasta 
1987, cuando apruebo las pruebas selectivas y me des-
tinan a la entonces Audiencia Territorial de Barcelona, un 
órgano judicial que, por cierto, no conocen sino los más 
veteranos. Allí estuve en la sala segunda de lo civil (tenía 
tres salas civiles), y en la Audiencia territorial tenía compe-
tencias civiles, sociales y administrativas. Como ve, en 
aquella época, era más civilista que penalista. El derecho 
civil es como la medicina interna para un médico. 

Tengo muchos recuerdos de Barcelona, incluso mi primer 
hijo nació en Barcelona. Vivía tan cerca del Palacio de 
Justicia, en unos inmuebles muy altos en la misma plaza 
de Lluis Companys, que tardaba menos tiempo en cruzar 
y atravesar la puerta de la Audiencia que lo que tardaba 
en llegar a mi sala (entonces no teníamos despacho, y 
se despachaba y firmaba en la propia sala de audiencias). 
Me gustaba ir los domingos al mercado de Sant Antoni, 

Dicen de usted que es una persona “tímida, buena, 
discreta y trabajadora”. ¿Qué piensa de estos cuatro 
adjetivos con los que le definen aquellos que le  
conocen? 
Aunque no soy yo quién para opinar al respecto, sí que 
me considero una persona tímida y discreta. Es mi forma 
de ser, va con mi carácter personal.

Nunca ha sido un jurista mediático y tiene fama de no 
gustarle conceder entrevistas ¿Por qué? 
Cuando acepté el cargo de Fiscal General del Estado me 
propuse no ser un personaje mediático, porque entiendo 
que quien debe tener presencia en los medios es la insti-
tución, pero no quien encarna a la institución.
No me gustaba mucho aparecer en público. Junto a 
ello, la independencia de criterio (la Fiscalía no obedece 
órdenes del Gobierno), mesura y racionalidad fueron mis 
insignias. Más que apariciones públicas, en la Fiscalía 
emitíamos las notas de prensa que eran necesarias para 
explicar nuestra actividad.
Y como magistrado del Tribunal Supremo, aun con mayor 
razón, porque los jueces entiendo no deben hablar más 
que por sus resoluciones. Solamente he concedido entre-
vistas muy personales en esta última faceta.

Accedió a la carrera judicial en 1983 (promoción 29ª), ascendiendo a magistrado por el tur-
no de pruebas selectivas, en 1987 (número 2 de su promoción). Destinado en la entonces Au-
diencia Territorial de Barcelona, ha servido como Juez Decano de los Juzgados de Santander 
por elección de sus compañeros y compañeras, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ  
de Cantabria, Presidente de la Audiencia Provincial de Ávila (1993-2000), y magistrado  

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000 hasta la actualidad.  
Desde diciembre de 2017 a junio de 2018, ha sido Fiscal General del Estado. 

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.  
Académico de número de la Gran Institución Duque de Alba, de Ávila. Ha sido Vocal del 
Consejo Rector de la Escuela Judicial y ha sido magistrado suplente de control del CNI.
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o pasear por la ciudad. En fin, que tengo muy buenos 
recuerdos de Barcelona, ciudad a la que vuelvo siempre 
que puedo.

A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios 
y distinciones, entre ellas, la Orden de San Raimun-
do de Peñafort. En estos casos, cuando pronuncia 
un discurso ¿En quién piensa? ¿A quién  le agrade-
ce haber llegado hasta donde lo ha hecho?
Siempre pienso en mis padres. Mi madre estaba 
pendiente de mí para todo lo personal, y mi padre 
fue siempre para mí un referente, ambos con su 
ejemplo personal y con sus consejos. Mi padre era 
de esas personas que tienen miras muy lejanas, de 
tal manera que ven llegar el futuro, aspecto  que yo 
admiraba mucho. He sentido mucho que mi padre 
no pudiera haberme visto tomar posesión ni como 
Magistrado del Tribunal Supremo, ni, claro, como 
Fiscal General del Estado.

De esos premios y distinciones ¿Cuál destacaría?
Pues aparte la citada Orden de San Raimundo de 
Peñafort, por habérseme concedido a petición de los 
abogados y procuradores de Santander, o de otras 
distinciones procedentes de los cuerpos policiales, si-
empre por mis colaboraciones docentes, me es grato 
destacar la que recibí en Barcelona en 2008, por la 
defensa pública de las víctimas de los accidentes de 
tráfico, por parte de la Asociación Ayuda y Orientación 
a los Afectados por Accidentes de Tráfico. STOP ACCI-
DENTES. O la distinción recibida en 1999, por parte de 
la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Can-
tabria, en su X Aniversario (1987-1997), en reconocimi-
ento a la colaboración destacada con esa Asociación.

Y desde el plano social, estoy muy orgulloso de mi 
labor en la Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Ávila, la que me ha nombrado embajador, fíjese que 
honor, o de mi voluntariado en Cruz Roja.

Decía Voltaire que la de abogacía es la profesión  
más bella del mundo. ¿Lo es para usted?  
Si no hubiera estudiado Derecho  
¿A qué profesión se hubiera dedicado?
Lo es. La profesión de jurista es muy bella, en cualquiera 
de sus facetas, abogado, procurador, fiscal, juez, letrado 
judicial o las más modernas como graduado social en 
materia laboral. En definitiva, el Derecho es la ordenación 
de la convivencia, sin ley no se podría vivir, pues sería 
la ley del más fuerte, y eso es intolerable. Solamente 
una justicia que dé a cada uno lo suyo, puede ordenar 
la convivencia. A menudo digo, que la Justicia tiene que 
ser más fuerte que nadie para imponerse a las injustici-

as. Si no hubiera estudiado Derecho, tal vez hubiera sido 
médico o arquitecto.

¿Qué le ha aportado el Derecho? 
El Derecho me lo ha dado todo: mi profesión y mi pasión. 
He admirado a los grandes maestros del Derecho, y he 
sentido que impregnaba mi comportamiento. Cuando 
resuelvo un caso, siempre pienso que detrás de los pa-
peles, hay personas, y trato de ponerme en su lugar, para 
comprender mejor el drama que todo proceso supone. 
Por eso, todos los actores de ese drama, tienen que 
poner de su parte para que las cosas sean más fáciles y 
amables, desde los profesionales que asisten a las partes, 
como por parte de los jueces o de los fiscales. Y quiero 
reivindicar también el respeto institucional entre todas las 
profesiones jurídicas, tan importantes todas, y tan nece-
sitadas de funcionar coordinadamente. Creo que esto se 
está perdiendo, y es necesario que, entre todos, el valor 
del respeto mutuo, prevalezca sobre todos los demás.

¿Qué relación mantiene con el  
Colegio de la Abogacía de Barcelona?
Mantengo una muy buena relación. Hace poco tiempo 
tuve la oportunidad de hacer una visita a la sede del Co-
legio de la Abogacía de Barcelona y muy especialmente 
a su biblioteca. Tiene unas instalaciones magníficas. Y 
está dotado de los más modernos sistemas de infor-
mación jurídica. He acudido con alguna frecuencia a dar 
alguna charla o conferencia, y conservo en casa la figura 
del abogado que me regaló el anterior decano, Oriol 
Rusca, que siempre me dispensó un trato exquisito, y 
lo propio he de decir de la actual decana, María Eugènia 
Gay. Yo creo en las buenas relaciones entre abogados y 
jueces, no lo concibo de otra manera. Cuando veo asun-
tos desagradables en ese ámbito me entristece mucho, 
porque creo que nos necesitamos mutuamente.



Món Jurídic · #320 · Desembre 2018/Gener 2019 Entrevista a Julián Sánchez Melgar 49

SI T’ASSOCIES EL DIA DE LA FIRA TINDRÀS EL PRIMER ANY
DE CARNET GRATUÏT

UNIM SINERGIES,
CONNECTEM TALENTS

FIRA DE
L’OCUPACIÓ
ICAB 2019
DIJOUS, 11 D’ABRIL
10 a 18 h.

CENTRE DE FORMACIÓ I
PATI DE COLUMNES DE L’ICAB

SOOP

Advocacia
emprenedora

SOOP

BORSA DE
TREBALL

Tota la informació i inscripcions de la FIRA DE L’OCUPACIÓ

properament a www.icab.cat així com a

ENTREVISTES AMB DESPATXOS I ALTRES ENTITATS

LLIURAMENT DE CURRÍCULUMS

ASSESSORAMENT PERSONAL EN ELABORACIÓ DE CURRÍCULUMS

ASSESSORAMENT PERSONAL EN CREAR O CONSOLIDAR EL TEU PROPI DESPATX

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL TALLERS BORSA DE TREBALL NETWORKING

*A partir del segon any 8,33 euros mensuals.

RESERVA
JA

el teu estand



El pagament de l’IAD creu que l’ha de fer el consumidor, 
les entitats bancàries o definitivament no té sentit man-
tenir aquest impost atès que algunes comunitats autòno-
mes eximeixen d’aquest pagament?
MC: Es una pregunta que parece fácil de responder, porque 
en realidad el cuerpo (y el bolsillo) pide que no haya impues-
tos. Sin embargo, todos queremos percibir prestaciones so-
ciales y servicios públicos. Creo que lo que habría que hacer 
es armonizar en toda España los impuestos, para que se dé 
efectivo cumplimiento al art. 14 de la Constitución Española, 
además de fijar un criterio definitivo sobre el sujeto pasivo 
para generar seguridad jurídica.

PC: Des de l’aprovació del Reial Decret Llei 17/2018, de 9 
de novembre, òbviament queda disposat que el pagament 
de l’IAJD ha de ser assumit per les entitats bancàries. 
Tanmateix, i en relació amb aquest RD, vull pensar que ens 
trobem amb una norma innecessària i, a més, redactada 
amb presses. La norma tributària ja existia i la discussió en 
el ple de la Sala Tercera del TS era, simplement, una qües-
tió interpretativa. Respecte a la qüestió plantejada sobre la 
prevalença o no de l’impost i tenint en compte les inten-
cions polítiques actuals, almenys les que aparentment es 
defensen, considero que per a la necessària protecció del 
ciutadà, el seu accés a l’habitatge digne i, especialment, la 
protecció dels deutors hipotecaris no té sentit un grava-
men que dificulti l’exercici d’aquests drets i que alhora 
encareixi l’adquisició de l’habitatge. Molt menys sentit té 
el percentatge aplicat a Catalunya i el greuge comparatiu 
amb la resta de CCAA.

Després de la sentència del ple de la sala 3 del TS els con-
sumidors poden plantejar alguna reclamació davant del 
TJUE a través d’algun jutjat civil espanyol?
MC: Seguro que habrá consumidores (y Asociaciones) que no 
cejarán en su intención de que sean las entidades financie-
ras las que soporten el impuesto del AJD; más aún, cuando 
los miembros del Alto Tribunal no tienen un criterio pacífico. 
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En aquest Cara a Cara parlem amb dos advocats sobre la polèmica  sorgida arran dels criteris jurisprudencials canviants en  
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CARA
En aquest Cara a Cara parlem amb dos advocats sobre la polèmica  sorgida arran dels criteris jurisprudencials canviants en  

relació al pagament dels contractes de les hipoteques així com les reformes legislatives apuntades sobre aquesta matèria
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PAZ 
CANO
  Col·legiada 22.851

Incluso probablemente, desde la judicatura (no en vano, hubo 
votos particulares en la Sentencia) se plantearán cuestiones 
prejudiciales para que sea el TJUE quien dictamine cómo 
queda este asunto. Harina de otro costal es qué argumen-
tos se van a utilizar. La obligación del pago del AJD venía 
impuesto por el art. 68.2 del reglamento del ITPAJD, y, 
por lo tanto, obligaba al cumplimiento de ello; si ahora se 
cuestionase su legalidad por el TJUE podría hacerse con 
fundamento en el artículo 38 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que consagra la pro-
tección de los consumidores.

PC: Hi ha la possibilitat que algun jutjat elevi la qües-
tió en tractar-se d’una clàusula que pot ser abusiva per 
atribuir al consumidor tots els tributs que derivin de l’es-
criptura de préstec i, especialment, aquells que compor-
ten la constitució d’un dret real de garantia. Si atenem 
al fet que aquest dret real beneficia l’entitat, indepen-
dentment del criteri jurisprudencial adoptat per la Sala 
Tercera en la interpretació de la norma tributària, cabria 
el plantejament. No em consta, tanmateix, que cap jutjat 
l’hagi presentat encara.

Quina mesura s’ha d’implantar per evitar que les entitats 
bancàries repercuteixin aquest impost  en el consumidor, 
un acord entre les entitats bancàries al respecte no seria 
contrari a la competència en el mercat?
MC: Estamos en un libre mercado, y por lo tanto los im-
portes de las comisiones bancarias son libres, y no hay 
un control por parte del Banco de España al respecto. Las 
entidades financieras pueden establecer los importes a 
las comisiones que estimen oportuno, salvo donde estén 
limitados por norma, i.e. con la cancelación o amortiza-
ción anticipada de un préstamo hipotecario o de un cré-
dito al consumo. Sin embargo, también es cierto que el 
Estado, a través de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, vela para que no haya prácticas que 
atenten contra la competencia. 

CARA
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Aquesta Llei preveu l’existència d’una entitat competent 
per resoldre litigis de consum en el sector financer, obli-
gant a les entitats financeres a participar en aquests pro-
cediments. No obstant això, la Secció de Dret de Consum 
de l’ICAB ja va denunciar públicament que el termini per 
a la presentació del projecte de llei va finalitzar el juliol de 
2018 sense que s’hagi fet res fins ara. Lamentablement la 
resolució d’aquest greu problema s’està deixant en mans 
d’una judicatura col·lapsada quan ho hauria de solucionar 
el govern.

El jutjat d’instrucció 50 de Barcelona ha decidit no es-
tablir més assenyalaments perquè està col·lapsat per 
les reclamacions de consumidors en relació a clàusu-
les sòl i altres productes bancaris. Aquests jutjats són 
la solució a aquestes reclamacions o creu que s’hauri-
en de repartir aquest tipus de demandes entre tots els 
jutjats civils?
MC: Efectivamente, aunque la medida estaba concebida 
para dotar de más agilidad a los procedimientos judiciales 
de estas características, lo cierto es que ha provocado 
el efecto contrario. Mi opinión es que deberían volver a 
conocer todos los juzgados estos procedimientos, y re-
distribuir los asuntos para que la tutela judicial sea menos 
lenta, e implementar mayores recursos humanos y de 
medios, a la Administración de Justicia.

PC: L’acord del CGPJ, de 25 de maig, de 2017 em sembla 
del tot desencertat. Era més que previsible el col·lapse 
judicial quan tots els procediments de persones físiques 
sobre clàusules abusives en préstecs hipotecaris s’han 
derivat a un únic jutjat provincial.

Així mateix, considero que és un acord que pot vulnerar la 
tutela judicial i, especialment en l’àmbit de consumidors, 
el fur especial de competència ja que l’acord obliga al con-
sumidor a pledejar en un partit judicial que moltes vegades 
queda molt apartat del que li correspondria per domicili.

És evident que el repartiment de les reclamacions entre 
tots els jutjats civils, o fins i tot davant els especialistes en 
cada partit judicial, resoldria el problema del col·lapse.
Pel que fa a la suspensió dels assenyalaments  a més d’un 
any vista, del jutjat 50 de Barcelona,   crec que seria una 
bona mesura de pressió cap al CGPJ, perquè no prorrogu-
és l’acord, si aquesta anés seguida per tots els jutjats únics 
provincials, però de moment cap ha seguit el seu exemple.

PC: No crec que siguin les entitats bancàries les que 
hagin d’adoptar cap acord al respecte, cosa que a més 
dubto que facin, sinó que l’única forma d’evitar la reper-
cussió al consumidor passaria per una prohibició expressa 
que, segurament per les presses, ha omès el RD.

En qualsevol cas, hi ha infinites maneres de què aquesta 
despesa afegida sigui repercutida al client com ara l’aug-
ment de diferencials, tipus d’interès, PUF (assegurances 
a prima única finançada - que ja moltes entitats exigei-
xen-) i,   moltes d’elles poden passar desapercebudes per 
al prestatari, encara que en alguns casos sigui vulnerant la 
normativa de transparència.

Reitero que la millor i més eficaç manera d’evitar que l’impost 
sigui abonat -directa o indirectament- pel prestatari, passa per 
la necessària supressió d’aquest impost, com a mínim, quan 
parlem de garanties hipotecàries sobre habitatges.

La mediació entre entitats bancàries i consumidors 
per resoldre els conflictes derivats de clàusules sòl o 
altres clàusules abusives en els contractes hipotecaris 
ha fallat en molts casos. No hi ha voluntat de diàleg 
entre les parts? Què ha fallat?
MC: Como se suele decir, en una negociación/mediación 
ninguna parte gana. Sin perjuicio de que hay que atender a 
la casuística concreta de cada asunto, creo que en muchas 
ocasiones, las partes han mantenido incólumes sus pre-
tensiones, y ello ha provocado que la mediación se frustre, 
cuando era la vía más rápida para solucionar el conflicto. 

PC: El millor exemple de fracàs en la resolució de conflic-
tes sobre clàusules abusives el trobem en el Reial Decret 
1/2017, ja que ha entorpit i alentit l’accés dels consumidors 
a la via judicial i, en definitiva, a l’exercici dels seus drets.
Les entitats no han arribat a acords, aquests han estat 
molt escassos i poc transparents. Han fet cas omís al què 
disposa el RD, abocant als consumidors a acudir a una via 
judicial en què se segueixen posant traves (jutjats únics 
provincials, apel·lacions generalitzades, necessitat d’execu-
tar les sentències...) i que ha comportat el col·lapse actual 
pel que fa a reclamació de clàusules abusives. Malgrat això, 
segueixo pensant que cal una bona opció de mediació com 
la que preveu la Llei 7/2017, de 2 de novembre, que incor-
pora a l’ordenament la Directiva 2013/11/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la 
resolució alternativa de litigis en matèria de consum. 
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“Donarem impuls 
a la renovació 

urbana, un 
projecte de país 
per transformar 
ciutats i edificis 
per millorar la 
qualitat de vida 
de les persones”

Text: Roser Ripoll  Fotografia: Anna Mas

És la primera dona que ha ocupat el càrrec de de-
gana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Què 
ha suposat a nivell personal i professional assolir 
aquest càrrec? 
Ser la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
representa un extraordinari repte per a la meva trajectò-
ria professional i, alhora, una gran satisfacció i orgull per 
poder representar els meus companys i companyes, 
així com per col·laborar en la millora del seu dia a dia 
professional. L’arquitectura es troba en un moment dis-
ruptiu i de transformació, que ens convida a reflexionar 
sobre la professió, a fer nostres molts dels reptes que 
tenim com a societat. Volem liderar els canvis en les 
temàtiques més importants per als ciutadans, com són 
el dret a l’habitatge i la ciutat.

ASSUMPCIÓ PUIG I HORS,  
DEGANA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES  

DE CATALUNYA
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Considera que la situació de la dona al Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya ha millorat  en relació a quan 
aquest es va crear, ara fa més d’un segle? 
L’arquitectura ha estat fins fa pocs anys una professió on 
les dones tenien poca participació; aquest fet també mar-
cava la baixa presència de les dones en els càrrecs repre-
sentatius dins del COAC o en la mateixa col·legiació.

Malgrat que l’enquesta de la professió del COAC va 
revelar que la dona arquitecta comença a tenir un paper 
rellevant dins del col·lectiu, la situació continua sent 
desfavorable: els homes es mantenen en les franges 
de més ingressos i les dones presenten menys interès 
per iniciar projectes d’emprenedoria.

Creu que el “sostre de vidre” s’ha reduït? 
La primera tasca de l’equip de govern ha estat posar el 
focus en el sostre de vidre: reconèixer la seva existèn-
cia és el primer pas per poder reduir-la. En aquests mo-
ments, podem afirmar que s’està reduint, tant a nivell 
professional com col·legial. 

Per accelerar el canvi, el Col·legi ha iniciat una sèrie 
d’accions com la constitució del Grup de Dones Ar-
quitectes, una taula de consens d’estratègies, que 
neix amb l’objectiu de fer visible la tasca de les dones 
arquitectes, treballar per trencar el sostre de vidre i 
obrir portes a les dones professionals, tant per assolir 
càrrecs de representativitat com especialment en 
l’exercici professional. 

També som la primera junta que complim amb les 
recomanacions de les Nacions Unides de 50/50 i, des 
d’aquesta posició, volem impulsar que en tota l’estruc-
tura col·legial s’implantin les mesures per assolir-ho.

Estem participant també en la comissió de dones de 
la Intercol·legial, des d’on volem recollir problemàti-
ques comunes amb altres professions i especialment 
entre els col·legis tècnics, on les dones continuen 
essent minoritàries.

Ha afirmat que vol que el Col·legi d’Arquitectes sigui 
més inclusiu. Quines accions duran a terme per 
aconseguir-ho?
D’una banda, l’actual Junta de Govern representa les 
diferents sensibilitats del col·lectiu. Hem incorporat 
una persona amb diversitat funcional, que ens ajuda a 
recollir i diagnosticar moltes de les dificultats que els 
arquitectes es troben en l’exercici.

D’altra banda, “inclusiu” vol dir que acull a tot el ven-
tall d’exercici professional i, a partir de dels grups de 

treball, opinió o temàtics, desenvoluparem accions per 
acollir totes les diferents sensibilitats. 

Quins projectes vol dur a terme 
enfront del Col·legi d’Arquitectes?

A més de reforçar els nostres serveis per als col·le-
giats, aquest mandat serà clau per a l’impuls de la 
renovació urbana, a través del Pacte Nacional per a 
la Renovació Urbana; un projecte de país que, amb la 
transformació de les ciutats i els seus edificis, busca 
millorar la qualitat de vida de les persones. 

Aquest projecte s’emmarca dins de l’Agenda Urbana de 
Catalunya, que desplega l’Agenda 2030 i farà el possible 
assoliment dels objectius de desenvolupament sosteni-
ble a Catalunya.

Paral·lelament, també tenim la ferma voluntat de re-
posicionar l’arquitecte com a referent en la societat, 
en la defensa del dret a l’habitatge, en la lluita contra 
el canvi climàtic o en la promoció de la cohesió so-
cial. Estem formats per donar resposta a molts dels 
reptes globals i locals presents i volem que la socie-
tat percebi la nostra utilitat.

Continuarem amb el desplegament de la llei de l’arqui-
tectura, que serà decisiva en la defensa de l’interès pú-
blic en matèria arquitectònica i en la millora de l’exercici 
professional, però essencialment en la promoció i difu-
sió de l’arquitectura a les escoles, a partir del projecte 
“Arquiescola”, que treballem amb el Departament d’En-
senyament per incorporar l’arquitectura com a projecte 
curricular en les diferents etapes.

És arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona. Què creu que tenen en comú 
els oficis de l’arquitectura i l’advocacia?
Els nostres oficis són de servei a les persones. Els 
advocats, d’una banda, són fonamentals en la reso-
lució de problemàtiques. Mentre que els arquitectes 
som els responsables de materialitzar els espais on les 
persones desenvolupen les seves vides. Costa imagi-
nar la vida, tal com la coneixem, sense aquestes dues 
professions.

Quin paper juga l’advocacia en 
l’àmbit de l’arquitectura?
L’advocacia és clau en el món de l’arquitectura: ens 
ajuda a exercir amb garanties, protecció i solvència. 
Tant és així que, un dels serveis que el COAC ofereix és 
d’assessorament jurídic permanent per als col·legiats, 
que esdevé un dels més sol·licitats. 



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORATIVA

FUNDACIÓ  
BARCELONACTUA: 
PERSONES IMPLICA-
DES I COMPROMESES 
AMB EL SEU ENTORN 
MÉS PROPER

BarcelonActua és una Fundació que té com a objectiu ajudar 
a cobrir les necessitats socials concretes de persones en 
situació de vulnerabilitat de Barcelona i, al mateix temps, 
mobilitzar la ciutadania.

Amb aquests dos objectius, BarcelonActua focalitza la seva 
tasca en 5 àmbits d’actuació: Gent Gran, Refugiats i Immi-
grants, Inclusió social, Infants i Joves i Inserció Laboral.

Per cadascun d’aquests 5 àmbits, desenvolupa activitats 
i projectes que donen resposta a problemàtiques socials, 
alhora que ofereix diversitat d’opcions per implicar-se social-
ment: diferents col·lectius, diferents barris, tots els dies de la 
setmana, amb diversitat d’horaris, diversitat de tasques a fer, 
diferents graus de compromís (no és el mateix una mentoria 
per a un adolescent, que requereix un grau de compromís 
molt alt, que repartir àpats en els sopars setmanals dels 
“Dijous al Raval”).

En el que portem d’any, la Fundació ha impactat més de 600 
persones en situació de vulnerabilitat. 

QUINES ACTIVITATS FEM 
Ho ha fet possible a través d’activitats setmanals vinculades 
amb l’alimentació, com els “Sopars” i “Esmorzars” al Raval 

(adreçades a persones sense llar), o els BACuinetes (activi-
tats per a persones grans, i a través de les quals es poten-
cia l’envelliment actiu) i propostes setmanals enfocades al 
suport educatiu d’infants o a l’empoderament de les dones. 

Però també cobreix necessitats d’ajuda mitjançant projectes 
com les Beques U-BAC, que aquest any commemoren la 
4a edició i que ja han fet possible que 21 alumnes d’instituts 
d’alta complexitat de Barcelona puguin accedir a la univer-
sitat, potenciant d’aquesta manera l’ascensor social a casa 
nostra. O com el projecte Beques De-BAC, que aquest any, 
i de la mà de la Fundació Família Torres, hem iniciat amb 
l’objectiu de potenciar l’ocupabilitat de dones en situació de 
vulnerabilitat. En aquest 2018, BarcelonActua ha mobilitzat 
més de 1.000 persones. Voluntaris que venen de la nostra 
comunitat (www.barcelonactua.org), d’empreses (voluntariat 
corporatiu), d’entitats educatives (universitats, escoles, insti-
tuts...) i d’altres entitats socials, que troben en la Fundació 
una bona via perquè les persones que atenen s’impliquin 
socialment en la seva ciutat.

I tota aquesta tasca social és possible gràcies a les aport-
acions de Socis i Grans Donants (actualment en tenim 
150, que paguen una quota regular a la Fundació) i a les 
empreses col·laboradores.Amb aquestes empreses, que 
representen dues terceres parts del nostre finançament, 
creem un tipus de relació ‘win-win’: elles ens ajuden, espon-
soritzant alguna activitat o projecte, a consolidar i expandir la 
nostra tasca social i nosaltres les ajudem a desenvolupar la 
seva responsabilitat social corporativa, especialment a través 
de la implantació d’un programa de voluntariat corporatiu.

PROPERES ACCIONS 2019
L’ultim trimestre de 2018 serà molt actiu a nivell d’ac-
tivitats. Gràcies a la col·laboració de Barcelona Cruise 
Terminal, des del 20 d’octubre la Fundació obre un nou 
espai per oferir esmorzars a persones sense llar, al 
mateix temps s’amplia la col·laboració amb el col·lectiu 
de persones grans al barri del Guinardó de Barcelona. 
També, durant l’últim trimestre, s’inaugura “Dones del 
món Raval”, un programa que replica l’èxit aconseguit 
amb “Dones del món Gràcia” i que té com a objectiu 
l’empoderament de mares en situació de vulnerabilitat al 
barri del Raval.

Les relacions de voluntariat corporatiu amb empreses com 
Veritas, Caixa Bank, AON, Carnival o Tarannà Viatges, que tan 
bé han funcionat el 2018, s’incrementaran de cara a 2019, un 
any que mirem amb il·lusió i amb les portes obertes a nous 
projectes que ens proposin els voluntaris.

Laia Serrano Biosca
Presidenta de la Fundació BarcelonActua
www.barcelonactua.org
laia.serrano@barcelonactua.org
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II CONGRÉS
VIOLENCIA de GENERE

 TRENCA EL TEU SILENCI
FÍSICA O PSICOLÒGICA.

TOT ÉS VIOLÈNCIA 



L
a fundació de la Cort Penal internacional com a 
òrgan jurisdiccional permanent amb competèn-
cia per a jutjar els crims més greus contra les 
persones, va ser un assoliment importantíssim 
per a la defensa dels drets humans i la lluita 

contra la impunitat. 

Fins ara han estat jutjats, a petició dels països sedi del 
conflicte o bé per impuls de la Fiscalia diversos caps d’Es-
tat. Hi ha dues característiques especialment rellevants 
respecte als crims que jutja la Cort: es tracta de crims en 
els quals és molt difícil jutjar al perpetrador o perpetradors 
directes, I en els quals l’existència de proves materials és 
molt dificultosa pel que pràcticament tota l’evidència es 
basa en els testimoniatges de les víctimes i dels testimo-
nis. 

Per això, la sentència dictada a principis de juny de 
2018 per la Sala d’Apel·lacions de la Cort, absolent a 
Jean Pierre Bemba ha provocat una allau de crítiques 
tant per part dels propis jutges com de la Fiscal Fatou 
Bensouda, de la doctrina i de nombroses organitza-
cions de drets humans. 
 
Jean Pierre Bemba va ser el president del Moviment d’Al-
liberament del Congo, i Comandant en cap del seu braç 
militar. Al març de 2016, va ser condemnat per la Cort 
per crims de guerra i crims contra la humanitat come-
sos en el territori de la República Centre Africana, molt 
particularment violacions, al no haver pres les mesures 

necessàries per a evitar aquests crims comesos per la 
seva tropa. 

La sentència va 
ser celebrada com 
especialment re-
llevant en la lluita 
contra la violència 
sexual en conflicte.  
 
La decisió de la 
Sala d’Apel·lacions 
suscita diverses 
qüestions de pro-
fund calat i claus 
en el tipus de 
crims que jutja la 
Cort. El primer as-
pecte controvertit 
de la decisió de la 

Sala d’Apel·lacions es refereix a la re-interpretació de l’art. 
28 a) de l’Estatut de Roma que es refereix a la responsa-
bilitat del cap Militar pels crims comesos per les forces 
sota el seu control. 

Aquest article es contraposa a l’art. 25.3 que estableix 
la responsabilitat penal individual de qui cooperi a la 
comissió del crim o l’“ordeni, proposi o indueixi”. L’arti-
cle 25 requereix l’existència d’una clara intenció que es 
produeixin els crims( responsabilitat individual) mentre 
que en l’art. 28 no. Quant a la interpretació dels arts. 25 

ABSOLUCIÓ DE JEAN PIERRE BEMBA 
GOMBO: UNA DECISIÓ POLÈMICA EN  
LA CORT PENAL INTERNACIONAL
Anàlisi de la decisió de la Cort d’Apel·lació de la CPI que suposa un pas enrere en 
la prestigiosa defensa de Drets Humans merescudament reconeguda per la Cort. 
“Aquest article es va redactar amb anterioritat a les posteriors absolucions de Laurent 
Gbagbo, Charles Blé Goudé i altres en les quals es considera de manera similar que la 
Fiscalia no ha aportat proves suficients, fets que confirmen una tendència preocupant 
que avala el que s’expressa en l’article”. 

Eulàlia Pascual i Lagunas 
Col·legiada 35.877

LA DECISIÓ 
DE LA SALA 
D’APEL·LACIONS 
SUSCITA DIVERSES 
QÜESTIONS DE 
PROFUND CALAT I 
CLAUS EN EL TIPUS 
DE CRIMS QUE 
JUTJA LA CORT
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(3) i 28 del ER. Kai, tots dos i la jutgessa Sylvia Steiner ja 
van assenyalar en el moment de la imputació, en 2009, 
els problemes que plantejaven els termes de l’acusació 
quant als elements objectius com la capacitat d’exercir 
un control efectiu sobre la tropa de l’acusat, així com en 
relació a elements subjectius tals com la contribució a la 
comissió dels crims (intencionalitat de l’art. 25) o bé, en 
el cas de l’art.28, la responsabilitat del Cap Militar per que 
“tenia raons per a suposar (que es cometrien els crims)” 
i “hauria d’haver suposat (que es cometrien) posat que 
l’omissió a prevenir i sancionar l’actuació de la tropa així 
com la d’instruir-la en les limitacions imposades pel dret 
internacional humanitari, incrementa el risc que es come-
tin els crims.  
 
La defensa de l’acusat va al·legar que el nexe causal entre 
l’omissió de l’acusat i la comissió dels crims havia de 
provar-se de forma estricta i no basar-se en evidències cir-
cumstancials. El problema és, com hem assenyalat, que 
en els crims que es jutgen davant la Cort les proves solen 
ser bàsicament circumstancials.  
 
Quant a la motivació, un altre dels arguments de la defen-
sa respecte a la responsabilitat de Bemba, va anar que en 
el procés es va reconèixer que aquest havia pres certes 
mesures sobre la situació. Per la seva part la fiscalia va 

argüir que quan les 
mesures són ma-
nifestament insufi-
cients pot deduir-se 
que no hi ha intenció 
real d’actuar. 
 
La Sentència 
condemnatòria va 
concloure que la 
motivació de Bemba 
en realitzar certes 
accions de protesta 
i càstig va ser per a 
reivindicar la seva 
figura i no amb la in-
tenció de castigar els 
crims, i es va con-
siderar que la seva 
motivació no era la 
d’evitar o castigar els 

crims sinó la de “quedar bé”. Aquesta argumentació va ser 
rebutjada de pla per la Sala d’Apel·lacions que va estimar 
els arguments de la defensa. 
 
Un altre aspecte que ha suscitat crítiques es refereix a la 
vulneració, per part de la Sala d’Apel·lacions del principi 

d’immediatesa per la revisió que realitza dels fets provats 
a petició de la defensa. 

La crítica més demolidora la realitzen els jutges Sanji 
Mmasemono Monageng i Piotr Hofmanski en la seva 
opinió dissident. En primer lloc, assenyalen que l’art. 21 
del ER, malgrat que no obliga a seguir la línia jurispruden-
cial consolidada, sí que estableix que la Cort aplicarà els 
principis i fonaments de dret “com s’han interpretat en 
decisions precedents”. La mateixa Sala d’Apel·lacions, en 
el cas Gbagbo, va establir que, “mancant raons molt con-
vincents” no s’apartarà de la seva jurisprudència anterior. 
Tots dos magistrats assenyalen, encertadament, que el 
coneixement dels fets que pot tenir-se en l’apel·lació és 
exponencialment diferent lloc que tant el tribunal que ins-
trueix (Pre-Trial Chamber), com el que jutja (Trial Chamber) 
tenen coneixement directe a través de les proves i de les 
declaracions dels testimonis. La Sala d’Apel·lacions s’apar-
ta perquè també en aquest punt de l’estàndard de revisió 
establert per la jurisprudència precedent contravenint a 
més, el que s’estableix per l’art. 83(2) de l’Estatut que 
requereix que, per a efectuar aquesta revisió, es comprovi 
fefaentment que s’ha produït un error de pes.  
 
En qualsevol cas, l’absolució ha suposat una decepció 
enorme per a les víctimes d’un dels casos més abjectes 
de violència sexual en conflicte; ha introduït un element 
pertorbador en relació a la línia jurisprudencial, un incom-
prensible rigor formal en els elements de prova que no 
sembla tenir en compte l’especificitat dels crims compe-
tència de la Cort i, en qualsevol cas, ens planteja l’obliga-
ció d’avançar en l’estudi jurídic i la tècnica processal de la 
justícia penal internacional.

(...) L’ABSOLUCIÓ 
HA SUPOSAT 
UNA DECEPCIÓ 
ENORME PER A 
LES VÍCTIMES 
D’UN DELS CASOS 
MÉS ABJECTES 
DE VIOLÈNCIA 
SEXUAL EN 
CONFLICTE (...)
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GRUP DE  
L’ADVOCACIA JOVE

Seccions

A
ctualment, a l’empara del que estableix el 
nostre Codi Penal espanyol, les persones 
jurídiques poden ser penalment respon-
sables pels delictes comesos per: (1) els 
seus representants legals o per aquells 

que actuant individualment o com a integrants d’un 
òrgan de la persona jurídica, estan autoritzats per 
prendre decisions en nom de la persona jurídica o 
ostenten facultats d’organització i control dins de 
la mateixa o (2) pels que, estant sotmesos a l’auto-
ritat dels anteriors, han pogut realitzar els fets per 
haver-se incomplert greument per aquells els deures 
de supervisió, vigilància i control de la seva activitat 
ateses les concretes circumstàncies del cas. A més, 
a través de la LO 1/2015, de 30 de març, es va intro-

duir al nostre ordenament jurídic la possibilitat que, 
fins i tot en els supòsits en què es cometi un delicte 
en la persona jurídica, podria eximir de responsabili-
tat penal si es compleixen les condicions establertes 
a l’article 31 bis 2, 3 i 4 del Codi Penal. En resum, 
es podria afirmar que les condicions que s’han de 
complir per a l’exempció de responsabilitat penal 
es relacionen amb l’existència en la persona jurídica 
d’un sistema d’organització i gestió de riscos idoni i 
adequat també per prevenir delictes. A aquests efec-
tes, el conjunt de mesures destinades a la prevenció 
de riscos penals se sol anomenar Compliance penal.

Ara bé, cal tenir en compte que la possibilitat d’atri-
buir responsabilitat penal a una persona jurídica per 

“Un mai veu el que s’ha fet, sinó que veu el que queda per fer” 
Marie Curie

Anna Núñez Miró 
Col·legiada 43.106

EL COMPLIANCE PENAL 
I LA DISCRIMINACIÓ 
DE GÈNERE
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un delicte comès a partir de la seva activitat empre-
sarial es configura sobre la base d’un sistema nume-
rus clausus. En conseqüència, només és possible 
atribuir la responsabilitat penal si es materialitza un 
dels delictes expressament previstos a aquest efecte 
i, en aquest catàleg, no s’inclouen, entre d’altres, 
ni els delictes contra la llibertat sexual (art. 178 i 
següents del Codi Penal) -exceptuant els delictes re-
latius a la prostitució i corrupció de menys que sí es 
preveu responsabilitat-, ni els delictes contra la inte-
gritat moral (art. 173 i següents del Codi Penal) ni els 
delictes contra els drets dels treballadors (art. 311 a 
318 del Codi Penal). En canvi, sí s’inclouen els delic-
tes d’odi i discriminació (art. 510bis del Codi Penal).

Significa això que les empreses no hagin de tenir 
establertes mesures de control i ser diligents en la 
prevenció penal d’aquest tipus de conductes? Per 
descomptat que no. Vagi per endavant que la dis-
criminació de gènere ja es protegeix al nostre país 
des de diferents perspectives. Per exemple, i entre 
altres: en la Declaració Universal dels Drets Humans, 
en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors i en Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en 
endavant, la Llei 3/2007). 

Per tant, i com no podria ser d’altra manera, actual-
ment un gran nombre d’empreses ja tenen establer-
tes determinades mesures destinades, sobretot, a 
donar compliment als plans d’igualtat de les empre-
ses i altres mesures de promoció i igualtat promulga-
des per la Llei 3/2007 i, a més, a la Responsabilitat 
Social Empresarial per a contribuir al desenvolupa-
ment sostenible a través de la integració voluntària 
de l’empresa de preocupacions ambientals i socials. 
Ara bé, també caldrà que les empreses atenguin 
aquestes mesures de protecció de la discriminació 
de gènere des d’un punt de vista penal.

A aquests efectes, el Compliance penal pot ser un 
gran instrument aglutinador si s’entén més enllà d’un 
mecanisme d’exempció de responsabilitat penal, i 
més, quan actualment l’empresa s’està configurant 
com un important agent social que, a més de realit-
zar una activitat empresarial econòmicament solvent, 
ha de prestar atenció a les demandes dels seus di-
versos stakeholders i, en definitiva, dur a terme una 
activitat ètica i socialment responsable.

Així les coses, i en la recerca de la màxima practi-
citat, serà altament recomanable atendre els riscos 

de discriminació de gènere en el nostre Compli-
ance penal. En concret, i donant compliment en 
primer lloc al que estableix l’article 31 bis 5 del 
Codi penal, el Compliance penal a més de contem-
plar els delictes pels quals pot ser responsable la 
persona jurídica, ha d’incloure mesures de preven-
ció i control de qualsevol conducta discriminatòria 
de gènere. En aquest context: (1) s’ha de fer una 
identificació de riscos que inclogui l’observança de 
les activitats de l’empresa que podrien propiciar una 
discriminació de gènere i quines concretes àrees o 
departaments de la mateixa es vincularien a aques-
ta classe de riscos com a principals destinataris 
de les pautes d’actuació; (2) s’hauran de revisar o 
dissenyar mesures d’actuació i control relacionades 
amb la discriminació de gènere com, per exemple, 
el Codi Ètic, el protocol de selecció i promoció del 
personal, el pla d’igualtat, el protocol de preven-
ció de l’odi i discriminació, la política de publicitat 
responsable –anti discriminatòria per al cas d’em-
preses que duguin a terme activitat publicitària- i el 
protocol de prevenció de l’assetjament laboral; (3) 
s’haurà d’establir un canal de denúncies perquè tota 
persona discriminada pugui interposar una denúncia 
sense por a represàlies; i (4) s’haurà d’establir un 
sistema disciplinari que sancioni fermament -nor-
malment via Estatut dels Treballadors- conductes de 
discriminació de gènere. En tot cas, no n’hi ha prou 
amb tenir un disseny del Compliance penal d’acord 
amb el Codi penal, sinó que serà necessari dur a 
terme mesures d’implementació i desenvolupament 
del mateix perquè sigui eficaç i idoni a l’efecte de 
prevenir delictes. 

És a dir, el Compliance penal ha d’estar viu i 
formar part de la idiosincràsia de l’empresa. Per 
exemple, també s’haurà d’organitzar formació peri-
òdica i sobrevinguda en relació a la cultura de com-
pliment en general, a les mesures de prevenció de 
l’empresa, a l’ús del canal de denúncies i, per al 
cas que ens ocupa, a la importància de la preven-
ció de la discriminació de gènere en tots els nivells 
de l’organització.

Finalment, i no menys important, tot Compliance 
penal ha de contemplar la sensibilització en la ma-
tèria que ens ocupa que, a diferència de la formació 
periòdica, serà constant i sostinguda en el temps. Es 
tracta de la realització de diverses accions concretes 
de presa de consciència per tal de recordar a tots els 
empleats de l’empresa la importància de prevenir la 
discriminació de gènere com a part de les seves co-
meses en l’empresa i, per tant, en la societat.



ENTRE NOSALTRES

LA INTERNACIO-
NALITZACIÓ DE 
L’ADVOCACIA  
DE BARCELONA

Rosa Peña  
Presidenta de la Comissió de Relacions 
Internacionals de l’ICAB 

Mª Eugènia Gay 
Degana de l’Il·ustre Col·legi  
de l’Advocacia de Barcelona  

La internacionalització de la professió és un dels grans 
reptes que ha d’afrontar l’advocacia de Barcelona del 
segle XXI. La Junta de Govern del nostre Col·legi, 
reunida en sessió de 18 de juliol de 2017, va acordar la 
constitució de la Comissió Delegada de Junta de Re-
lacions Internacionals, per tal de, conjuntament amb 
el Departament d’Internacional de l’ICAB, orientar i 
assessorar a la Junta de Govern en la internacionalit-
zació de l’Advocacia de Barcelona, amb els següents 
objectius principals: fomentar les relacions del Col·legi 
amb les Associacions Internacionals d’Advocats de 
les que l’ICAB és membre, oferir suport als col·legiats 
i col·legiades en l’exercici de la seva professió a 

l’exterior, promoure la seva participació en els dife-
rents fòrums internacionals, amb la finalitat de crear 
contactes amb Institucions i advocats i advocades 
d’arreu del món i fomentar que Barcelona esdevingui 
seu d’esdeveniments jurídics i convertir-se, d’aquesta 
manera, en un referent de l’Advocacia internacional.

Des de la seva creació, la Junta de Govern, la Co-
missió i el Departament d’Internacional han treballat 
conjuntament per tal de poder donar compliment als 
referits objectius, i en el darrer any i mig s’han dut a 
terme les següents actuacions: 

1. Reactivació dels convenis d’Agermanament que 
l’ICAB té subscrits amb Col·legis d’Advocats d’Europa, 
Àfrica, Àsia i Amèrica, i formalització de nous convenis 
per ampliar les oportunitats que l’agermanament amb 
els col·legis d’altres jurisdiccions aporta a les perso-
nes col·legiades.

Concretament, durant el darrer any s’han signat con-
venis amb: Tokyo Bar Association, Taipei Bar, Integra-
ted Bar of Philippines, Wraclow Bar Association i amb 
la International Law Section de l’American Bar Asso-
ciation (ABA), comptant en l’actualitat amb més de 50 
convenis subscrits.

En el marc d’aquests convenis, els col·legis agerma-
nats intercanvien informació jurídica, organitzen mis-
sions jurídiques (legal links), conferències, períodes 
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de pràctiques stages/trainings), visites de delegacions 
estrangeres, cooperació bibliotecària...

Els Legal-Links són una excel·lent ocasió per tal que 
els nostres col·legiats i col·legiades pugin establir 
negocis i fomentar les relacions amb clients i advo-
cats i advocades d’altres països. Si bé són fets a mida 
per cobrir les necessitats de l’advocacia, les activitats 
principals que es desenvolupen en els mateixos són 
les següents:

• Sessions científiques de treball, destinades  
  a conèixer el marc legal del país visitat

• Visites a Institucions jurídiques i judicials

• Networking amb l’advocacia local 

Com a missions inverses, en el mes de juny vam 
rebre una delegació d’Assessors Jurídics de la Cham-
ber of Legal Advisers de Varsòvia, i els dies 18 i 19 
d’octubre vam acollir una missió d’advocats i advoca-
des de Lió. Com a missió directa entre el 19 i 21 de 
setembre es va organitzar una a Varsòvia d’un grup de 
col·legiats i col·legiades de l’ICAB.

Per a l’any 2019 s’han previst legals links directes amb 
els Col·legis de Miami, Manchester i Londres.

2. S’ha continuat amb la coordinació del programa 
ERASMUS+ amb el Projecte “The Euro Lawyer Ex-
change Program”, havent enviat durant l’any 2018, més 
de vint estudiants del Màster d’Accés de la UAB i de 
la UOC a realitzar pràctiques en despatxos d’advocats 
de Frankfurt, Montpeller, Toulouse, Florència, La Haia, 

Amsterdam, Praga, Cracòvia i Varsòvia. El projecte 
s’amplia per a l’any 2019, per una banda, obrint la pos-
sibilitat de realitzar pràctiques al Marroc, i per l’altra, 
oferint la participació als alumnes del Màster d’Accés 
de la Universitat de Barcelona, als efectes que també 
tinguin la possibilitat de realitzar les pràctiques obliga-
tòries en un despatx d’advocats europeu.

3. S’ha aconseguit que l’ICAB participi l’any 2019 
com a soci en el projecte LAWYEREX (continuació 
del MULTILAW), que ofereix beques als col·legiats i 
col·legiades amb menys de 5 anys de col·legiació per 
realitzar pràctiques de dues setmanes en diferents 
ciutats europees.

4. S’ha col·laborat amb l’Acadèmia de Dret Europeu 
(ERA) aquest any 2018, i s’han acollit dos seminaris amb 
una assistència d’unes 60 persones, als quals els nos-
tres col·legiats i col·legiades han pogut assistir de forma 
gratuïta i han pogut participar experts com a ponents.

5. A més, i de forma conjunta amb el departament de 
formació, s’ha creat aquest 2018 un Postgrau en Dret 
Comunitari que pretén donar les eines a l’advocacia 
per accedir als Tribunals Europeus. En aquesta primera 
edició s’ha realitzat un viatge al Parlament Europeu a 
Brussel·les en el que han participat també persones 
col·legiades interessades en aquest tema.

6. S’ha negociat un conveni de col·laboració amb 
ACCIÓ, amb l’objectiu comú d’afavorir el procés 
d’internacionalització de les Empreses i dels advocats 
i advocades. La seva formalització està prevista pel 
primer trimestre del 2019, en el marc d’una jornada 
de sensibilització de la internacionalització, en què 
es tractarà la planificació estratègica dels despatxos 
com primer pas per internacionalitzar-se, les mis-
sions que organitza ACCIÓ per tal que els col·legiats 
i col·legiades tinguin la informació necessària per 
planificar els seus viatges de prospecció internacional, 
la disposició de la seva xarxa de 40 oficines exteriors 
de comerç i d’inversions i l’etiqueta d’usuari “Pre-
mium” dels nostres advocats i advocades, tenint un 
accés gratuït a tota la informació que conté el portal 
d´ACCIÓ.

7. S’ha reactivat la presència en les associacions pro-
fessionals de l’advocacia internacional, en què l’ICAB 
és membre col·lectiu, i s’han acollit a la nostra seu els 
seminaris organitzats per aquestes. En concret, el 3rd 
IBA French-Spanish Day, que va tenir lloc el 8 de març 
de 2018 i  el Seminari Bankruptcy, Banking & Financial 

La delegació de la Seoul Bar Association 
durant la seva visita a l’ICAB
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services, que la UIA està organitzant pels propers 27 i 
28 de setembre.

8. S’han coorganitzat amb el Grup d’advocats i advoca-
des internacionals homologats a l’ICAB, quatre sessions 
de networking – “International Legal Networking”- per 
tal de facilitar la interacció entre col·legiats estrangers i 
locals sobre temes d’actualitat jurídica internacional.

9. Per últim, cal destacar l’organització de les “Trobades 
de Barcelona, Memorial Jacques Henry”.  Amb la idea 
de compartir amb els degans i deganes dels Col·legis 
estrangers experiències sobre l’exercici de la professió i 
molt especialment sobre el funcionament dels respectius 
Col·legis professionals. Les trobades es van iniciar en el 
marc de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort de l’any 
1984, sota el mandat del degà Antoni Plasencia i, poste-
riorment, van ser consolidades pel degà Eugeni Gay.

Entre els primers assistents a aquestes Trobades hi 
havia l’aleshores  degà del Col·legi de Liège, Maître 
Jacques Henry. Malauradament, l’11 d’abril de 1987 va 
morir tràgicament assassinat per un dels seus clients 
mentre el defensava en el transcurs d’una vista. En 
homenatge a la seva memòria, es va acordar donar el 
seu nom a aquestes Trobades.

L’edició de les Trobades d’enguany, a la qual hi van par-
ticipar els representants de l’Advocacia internacional i 
persones col·legiades de l’ICAB, va tractar sobre els 
secrets empresarials, protecció i exigibilitat. L’endemà 

de les tradicionals Trobades es va organitzar un “In-
ternational Legal Brunch”, sobre “L´ètica professional” 
que va estar conduït pel col·legiat i exdiputat de la 
Junta de Govern, Carles Valls. 

Les properes Trobades que tindran lloc el proper 15 
de febrer versaran sobre “The power of gender equa-
lity”: Gender inequality in the legal profession: what 
are we doing to remove the obstacles to achieve 
parity? Challenges, opportunities and benefits of em-
powering female leadership in the legal profession”. 
Durant aquest esdeveniment es lliurarà el premi a 
l’advocacia Internacional, Memoriam, Ramón Mulle-
rat, destinat a distingir membres de l’ICAB que hagin 
contribuit sostingudament a la internacionalització de 
la institució i de la professió. 

L’ICAB, a més, compta amb la col·laboració dels de-
legats i delegades en les següents ciutats per tal de 
promoure projectes i actes internacionals del Col·legi 
arreu del món: Amsterdam, Bolonya, Buenos Aires, 
Florència, Dubai, Frankfurt, Ginebra, Lió, Luxemburg, 
Marsella, Montpeller, París i Sao Paulo. 

L’anterior s’ha pogut aconseguir gràcies als companys 
i companyes que col·laboren en l’execució del projec-
te d’internacionaliztació de la professió i que han par-
ticipat en els diferents esdeveniments i activitats que 
s’han organitzat. Per això us animem a participar en 
els propers actes que tindran inici amb les Trobades 
Jacques Henry, el proper 15 de febrer. Us hi esperem. 

Inauguració de les Trobades de Barcelona, 
Memorial Jacques Henry
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LES NENES  
EN EL MÓN 
PATEIXEN 
UNA DOBLE  
DISCRIMINACIÓ
Blanca Padrós, 
vocal de la Comissió de 
Dones Advocades

L’11 d’octubre va ser el Dia Internacional de la Nena, 
creat per l’ONU l’any 2011 per fer visible la situació 
de les nenes al món. 

Precisament en relació a aquesta temàtica, la 
Comissió de Dones Advocades  i la Secció de la 
Infància i l’Adolescència de l’ICAB vàrem organitzar 
conjuntament el passat 28 de maig de 2018 un acte 
sota el títol “Els drets de les nenes”.

Durant l’acte, el ponent, Carlos Villagrasa Alcaide 
-professor titular de Dret Civil a la Universitat de 
Barcelona, magistrat Suplent a l’Audiència Provincial 
de Barcelona, president de l’Associació per la Defen-
sa dels Drets de la Infància i l’Adolescència (ADDIA) 
i vocal de la Secció de la Infància i l’Adolescència- va 
abordar les diferents problemàtiques que afecten 
les nenes, tals com les mutilacions genitals feme-
nines (una pràctica brutalment contrària als drets 

humans, encara molt estesa), la limitació en l’accés 
a l’educació (encara discriminatòria respecte dels 
nens en nombrosos països), els matrimonis forçats, 
les esclaves domèstiques, la violència de gènere, 
les violacions i altres agressions sexuals normalit-
zades en la vida quotidiana i utilitzades com a arma 
de guerra i el tràfic massiu de nenes i noies amb 
finalitat d’explotació sexual, entre d’altres.

Durant l’acte, moderat per la companya Blanca Pa-
drós, vocal de la Comissió de Dones Advocades, el 
ponent, Carlos Villagrasa, també va posar de relleu 
com fins i tot la normativa específica de defensa de 
la infància sovint estava pensada per a les situa-
cions dels nens (nens soldat, etc.), les quals de fet 
constitueixen temàtiques que també afecten les 
nenes (també les nenes són utilitzades com a sol-
dats), i no entren en canvi a abordar tant com cal-
dria les temàtiques abans esmentades, que afecten 
específicament les nenes.

Les nenes en el món han patit doncs una doble dis-
criminació per raó de gènere i d’edat, a les quals so-
vint s’han afegit d’altres, com la raça o la pobresa.

Queda doncs molta feina per fer. Comencem per 
fer-ho visible.
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LA PRESÓ 
PROVISIONAL: 
ANÀLISI  
CRÍTICA DE 
LA SEVA  
APLICACIÓ 
PRÀCTICA

Màrius Roch Izard
Col·legiat núm. 19.810

El passat dia 13 de novembre es va dur a terme a 
l’ICAB, a iniciativa conjunta de la Comissió de Dret 
Penitenciari i de la secció de Dret Penal, la con-
ferència-col·loqui “la presó provisional: anàlisi crí-
tica de la seva aplicació pràctica”. El plantejament 
de la sessió era el d’analitzar l’aplicació diària, als 
jutjats, de la presó preventiva, des de la perspecti-
va dels diversos actors que participen en l’aplicació 
d’una mesura que restringeix, o més exactament, 
que suspèn, drets fonamentals que constitueixen la 
base de l’estat modern liberal fruit de la il·lustració.

El primer ponent que va intervenir va ser Miguel 
Ángel Tabarés, magistrat titular del Jutjat d’Instruc-
ció núm. 6 de Barcelona. Tabarés va exposar com, 
partint de la comprovació dels pressupòsits legals 
que poden fonamentar la possible decisió de presó 
provisional, el Jutge que ha de prendre la decisió 
es veu obligat a fer un pronòstic sovint complicat. 
Una mesura d’una naturalesa ben llunyana de les 
mesures cautelars dels processos civils (tendents a 
assegurar el contingut material una possible decisió 
definitiva sobre l’assumpte) perquè el que pretén 
assegurar és, justament, el desenvolupament del 
procés mateix, durant la instrucció, durant el Judici 
Oral, i, en el seu cas, durant l’execució de la sen-
tència. I és que, si el subjecte no està a disposició 
del procediment, obstaculitzant-ne la continuació, 
haurà fracassat el ius puniendi de l’estat. Una me-
sura, la de presó provisional, la motivació de la qual 
no pot anar més enllà de les raons exposades per la 
part acusadora que l’ha demanada, per respecte al 
principi acusatori.

L’advocat Jorge Navarro va intervenir a continuació, 
coincidint amb el plantejament del magistrat sobre 
el caràcter vinculant de les raons que exposen les 
acusacions per fonamentar la sol·licitud de presó 
provisional, per una pura qüestió de congruència, 
acceptada, fins i tot, per Fiscalia en la instrucció 
4/2015, en la qual es subratlla la importància de la 
motivació de la sol·licitud d’empresonament per 
part del Ministeri públic. Jorge Navarro va posar de 
relleu, a continuació, la importància que, a l’hora 
de determinar els fets que poden o no justificar la 
mesura de presó preventiva, pot tenir la concurrèn-
cia de circumstàncies atenuants, com, per exemple, 
la de reparació. Va recordar, a continuació, que quan 
les actuacions estan declarades secretes, en cap 
cas pot vetar-se l’accés de l’advocat als elements 
de les actuacions que resultin essencials per  im-
pugnar la privació de llibertat (per exemple, l’ates-
tat policial) a l’empara del que disposa l’art. 505.3 
LECr. Finalment, va plantejar la necessitat que les 
apel·lacions contra la mesura es resolguin en menys 
de 30 dies, com exigeix l’article 507 LECr, així com 



Món Jurídic · #320 · Desembre 2018/Gener 2019 Entre nosaltres 67

la idoneïtat de presentar demanda d’Habeas Corpus 
davant del Jutge Instructor, si el Tribunal d’apel·lació 
ultrapassa el referit termini. 

El tercer ponent, el Eduardo Navarro, magistrat pre-
sident de la Secció 21ª de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, va recordar la necessitat que la ciutada-
nia conegui quin és l’abast dels Drets fonamentals 
i de les garanties processals, i quins en són els 
límits, per tal de comprendre millor situacions com 
són la llibertat provisional de persones investiga-
des per crims que generen un rebuig social im-
portant, però respecte dels quals no concorre cap 
pressupòsit per a un empresonament preventiu. Va 
plantejar com a qüestió per a reflexionar, la d’una 
possible declaració de nul·litat, per l’Audiència, 
d’una interlocutòria de presó provisional, per manca 
de fonamentació, i les conseqüències que se’n 
derivarien: l’immediat alliberament de l’investigat,  
amb retroacció de les actuacions, o bé la correcció 

d’aquesta manca de fonament en la mateixa resolu-
ció del recurs, correcció que, si no ha estat dema-
nada, vulneraria el principi de tantum devolutum 
quantum apellatum. Navarro va exposar a continua-
ció que, amb l’actual regulació processal de la presó 
provisional, només és procedent l’adopció d’una 
sola pròrroga ex. art. 504 LECr, cosa que, abans de 
la reforma de l’any 2003, no succeïa. Va citar, final-
ment, algunes sentències d’interès, expressives, 
per exemple, que no pot perllongar-se arbitrària-
ment una presó provisional acordada a l’inici del 
procediment, quan, després d’acordar-se, la instruc-
ció es paralitza durant molts mesos, i en acabat, el 
material instructori no permet ni tan sols bastir un 
relat acusatori pel Ministeri Fiscal, justament per la 
insuficient investigació.

L’acte va acabar amb diverses intervencions dels 
assistents, que van possibilitar un interessant debat 
amb pels ponents de la conferència.

D’esquerra a dreta: Màrius Roch, advocat i vocal de la Comissió de Dret Penitenciari de l’ICAB, que va actuar com a moderador;  Miguel 
Ángel Tabarés Cabezón, magistrat titular del Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona; Jorge Navarro Massip, advocat i representant del Minis-
teri Fiscal; i Eduardo Navarro Blasco, magistrat de la Secció 21A de l’Audiència Provincial de Barcelona.



L
a legítima és el dret de crèdit de determi-
nats parents a obtenir en la successió del 
causant un valor patrimonial: a Catalunya els 
descendents i, si no, els seus ascendents, i 
suposa una quarta part del valor de l’herèn-

cia a repartir entre tots els legitimaris.

Actualment hi ha un debat sobre la conveniència o 
no de mantenir el sistema de legítimes. El fonament 
d’aquest dret és la relació de parentiu amb el causant 
i la solidaritat intergeneracional dins de la família.  

 
S’està sol·licitant 
una major llibertat 
a l’hora de testar 
en detriment de 
la legítima el que 
contribueix a la 
seva debilitació. 
Aquesta sol·licitud 
és conseqüència 
dels canvis socioe-
conòmics que s’es-
tan produint en la 
nostra societat.

D’una banda, l’aug-
ment de l’espe-
rança de vida fa que 
en molts casos el 
dret a la legítima 

es rebi en una edat avançada que coincideix amb el 
moment en què es té un major poder adquisitiu amb 
el que aquest valor no servirà per adquirir l’habitatge 
habitual, obrir un primer negoci o pagar uns estudis, no 
complint la seva funció de solidaritat intergeneracional.

De l’altra, l’augment de les famílies reconstituïdes 
provoca en les relacions pares-fills una proliferació 
dels casos d’estranyesa familiar. El model familiar ac-
tual sembla ser que es troba més sustentat en vincles 
afectius que en els de parentiu. Per això, podem pen-
sar que si no hi ha tracte familiar entre el causant i el 
legitimari es perd la raó de ser de la legítima. 

DESHERETAMENT: PRIVACIÓ AL LEGITIMARI 
DEL SEU DRET A LA LEGÍTIMA 
Una de les vies d’exclusió de la qualitat de legitimari 
és el desheretament. És un acte de caràcter exprés 
per mitjà del qual es priva el legitimari del seu dret a la 
legítima. S’ha de preveure en un negoci jurídic mortis 
causa (testament, pacte successori o codicil), desig-
nar nominalment al legitimari desheretat i expres-
sar-se una de les causes previstes tipificades en l’art. 
451-17.2 CCC.

La nova causa: la manca de relació familiar per 
causa imputable exclusivament al legitimari

El Llibre IV del Codi Civil de Catalunya ha introduït 
una nova causa de desheretament: la manca de 

LA MANCA DE RELACIÓ FAMILIAR  
COM A CAUSA DE DESHERETAMENT:  
EL DRET A LA LEGÍTIMA
Anàlisi de la raó de ser que té actualment la figura de la legítima davant els canvis 
de paradigma de la societat i dels models familiars que es sustenten més en vincles 
afectius que en els de parentiu.

Maria Planas
Col·legiada núm. 39.318

S’ESTÀ 
SOL·LICITANT 
UNA MAJOR 
LLIBERTAT A 
L’HORA DE 
TESTAR EN 
DETRIMENT DE 
LA LEGÍTIMA 
EL QUE 
CONTRIBUEIX 
A LA SEVA 
DEBILITACIÓ
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relació familiar 
entre el causant 
i el legitimari per 
causa imputable 
exclusivament al 
legitimari (art.451-
17.2 e). La pràctica 
notarial catalana ha 
fet constar que hi 
ha una sol·licitud 
per part de la so-
cietat de preveure 
aquesta causa.

El fonament de 
la mateixa obeeix 
a una determina-
da realitat social: 
d’una banda, al-
guns fills no tenen 
relació amb els 
seus progenitors 
durant un període 
de temps relati-
vament llarg i, de 

l’altra, la correlativa voluntat, observada en la pràctica 
notarial, dels pares de privar del dret a la legítima a 
aquests fills per aquesta falta de relació familiar. En al-
tres paraules, trobem la seva justificació en la pèrdua 
dels llaços familiars.

La problemàtica d’aquesta nova causa de deshe-
retament rau en la dificultat de prova: s’exigeix   
que la causa sigui imputable exclusivament al 
legitimari i que ha de ser l’hereu el que hagi de 
provar-la. Aquest caràcter d’exclusivitat suposa 
que en molts casos sigui molt difícil demostrar que 
la manca de relació familiar només és imputable al 
legitimari.

Els tribunals, amb les seves sentències, ens donen 
algunes pistes sobre com s’ha d’interpretar/ aplicar 
aquesta causa:

•  En la relació familiar l’element que s’haurà de tenir 
en compte és el costum del temps i el lloc. Això 
denota que ens trobem davant d’un concepte jurídic 
indeterminat i que serà el jutge, cas per cas, el que 
haurà d’analitzar si falta o no aquesta relació familiar. 
Ara bé, aquesta manca de relació no implica que 
aquesta sigui nul·la: podrà haver–hi alguna relació 
puntual entre causant i legitimari, fins i tot que hi 
hagi una relació de tipus mercantil o professional.

•  Quan el legislador ens diu que ha de ser manifesta 
implica que l’entorn familiar i proper del causant i 
del legitimari eren coneixedors d’aquesta manca de 
relació familiar.

•  Sobre la continuïtat de la causa, això és el temps 
que ha d’haver passat sense relació familiar, no 
hi ha una jurisprudència clara però sembla ser 
que haurà de ser com a mínim d’anys i no de 
mesos (les sentències ens parlen de 2, 6, 7, 10 o 
12 anys).

•  Respecte la prova, convé intentar pre constituir-la 
en el document mortis causa on s’estableix la 
causa de desheretament. S’haurien de detallar de 
forma clara i concisa tots els elements i fer cons-
tar que el causant ha intentat reprendre aquesta 
relació per deixar constància que la imputabilitat 
de la culpabilitat és exclusiva al legitimari. Per 
això, es desaconsella que es limiti a citar lite-
ralment la causa de desheretament prevista en 
l’ordenament.

•  En un procés judicial, s’hauria de recórrer a testimo-
nis propers a la família que siguin coneixedors dels 
motius de la manca de relació familiar. Algunes sen-
tències consideren adequat el testimoni de personal 
sanitari o assistents socials.

•  La manca d’assistència al funeral del causant, la 
no invitació al causant a la celebració del matri-
moni del fill o la manca de comunicació sobre el 
naixement d’un nét han estat considerades com a 
elements que denoten l’exclusivitat de la culpa-
bilitat del legitimari en aquesta falta de relació 
familiar.

 
INEFICÀCIA DE LA CAUSA:  
EL DESHERETAMENT INJUST 
Una de les problemàtiques de la nova causa de 
desheretament és la seva prova que va a càrrec de 
l’hereu. És possible que en un judici es falli que no 
ha estat degudament provada la causa i que, per 
tant, la desheretament és injust, de manera que el 
legitimari rebrà el que pel seu dret a la llegítima li 
correspongui.

Per això, pot aconsellar-se preveure que, en el cas que 
el desheretament sigui declarat injust, la llegítima no 
meritarà interessos i que s’han d’imputar a la mateixa 
les donacions que s’haguessin pogut produir anterior-
ment.

EL LLIBRE IV DEL 
CODI CIVIL DE 
CATALUNYA HA 
INTRODUÏT UNA 
NOVA CAUSA DE 
DESHERETAMENT 
QUE EXIGEIX   
QUE LA CAUSA 
SIGUI IMPUTABLE 
EXCLUSIVAMENT 
AL LEGITIMARI  
I QUE HA DE  
SER L’HEREU EL 
QUE HAGI DE 
PROVAR-LA



G
ran part dels advocats consideren que la 
tipografia legal no constitueix més que una 
acumulació d’hàbits dolents i llegendes 
urbanes.

La frase és de Matthew Butterick (2010), 
autor d’un dels pocs treballs que s’han publicat en ma-
tèria de tipografia per a la litigació.

Dins de l’advocacia, sempre ha existit preocupació per 
l’escriptura legal. No obstant això, l’atenció i els esforços 
en millorar l’estat de la tècnica s’han centrat en l’ortogra-
fia, la gramàtica i, sobretot, en la retòrica. Gairebé ningú 
s’ha preocupat per la tipografia. 

És per aquest motiu que la forma dels escrits proces-
sals s’han conservat pràcticament inalterada durant els 
últims 100 anys. Els grans canvis en aquest àmbit s’han 
produït més com a conseqüència de les possibilitats que 
han generat els canvis tecnològics, que com a resposta 
a una voluntat deliberada de refinament i modernització.

La tipografia és una gran desconeguda per a la 
professió. No, no parlaré sobre els tipus de lletra. 

Aniré bastant més 
enllà. Hi ha moltes 
definicions de tipo-
grafia. Totes elles 
presenten mati-
sos, però parteixen 
del mateix punt 
-un text escrit- i 
pivoten sobre dos 
elements fonamen-
tals: la seva apa-
rença externa i el 
seu destinatari. A 
la tipografia li és 
indiferent el què. 
Li importa el qui i 
el com. Es tracta 
de seduir el lector 
perquè ens dedi-
qui una porció del 
seu limitat temps.

Aquesta aproximació conceptual posa en relleu per 
què hauríem de prendre’ns seriosament la tipografia. 

TIPOGRAFIA I PERSUASIÓ 
EN 10 CONSELLS 
PER A L’ADVOCACIA
L’autor fa una proposta didàctica endinsant-se en els desconeguts trucs que l’eina de 
la tipografia pot oferir al professional de l’advocacia.

Dani Lopez Rodriguez
Col·legiat núm. 36.825

A LA TIPOGRAFIA 
LI ÉS INDIFERENT 
EL QUÈ LI 
IMPORTA EL 
QUI I EL COM. 
ES TRACTA 
DE SEDUIR EL 
LECTOR PERQUÈ 
ENS DEDIQUI UNA 
PORCIÓ DEL SEU 
LIMITAT TEMPS
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Afrontem-ho. Els jutges no es llegeixen els nos-
tres escrits. Per descomptat, aquesta afirmació és 
matisable: en realitat, sí llegeixen alguns i fullegen 
la majoria. No poso en dubte la seva professionali-
tat. Aquesta indesitjable realitat és atribuïble a dos 

fenòmens que els 
resulten aliens. 

En primer lloc, 
disposen d’uns 
recursos molt 
limitats per re-
soldre un volum 
ingent d’assump-
tes. En segon 
lloc, els advocats 
els hi posem molt 
difícil. Sense 
pal·liatius: l’escrit 
processal és 
lleig, llarg, contra 
intuïtiu i tediós.

Els advocats som editors inconscients i compul-
sius. Segons dades del poder judicial, només en 
l’àmbit civil i durant l’any 2017, van ingressar gaire-
bé dos milions de demandes. Si cadascuna d’elles 
comptés amb 25 pàgines, els jutges s’enfrontarien a 
la lectura d’uns 250.000 llibres d’extensió mitjana.

Si comences a veure el problema, aquí van alguns 
consells:

1.  Oblida tot el que saps i repensa el que donaves 
per descomptat. Qüestiona’t la forma en què fas 
les coses, investiga, veu més enllà de copiar el 
que han fet sempre els altres, trenca la inèrcia. 
La llei gairebé no imposa cap formalisme pel que 
a tipografia es refereix. Edita el teu text pensant 
en fer-ho agradable per a la lectura. Dóna-li una 
estructura lògica. Per exemple, utilitza el mètode 
IRAC.

2.  Tot gira entorn al destinatari. Posa’t a la seva 
pell. Escrivim per a la judicatura, no per a no-
saltres, ni per als nostres clients. Fins i tot 25 
pàgines són massa. Qualsevol escrit que superi 
les 10 pàgines hauria d’incloure un resum breu 
a l’inici. Assegura’t que tot el que vols que sigui 
escoltat aparegui en aquesta síntesi. Potser 
és l’única part llegida amb atenció. Si coneixes 
personalment al destinatari de l’escrit, adapta’t a 
les seves preferències.

3.  Qüestiona els formulismes i la tradició, però no els 
menyspreïs. Un escrit processal no és un article 
periodístic ni una novel·la, ni ha de ser-ho. Que la 
tradició mereixi ser actualitzada no ha de por-
tar-nos a destruir la pràctica vigent.

4.  Primer, llegibilitat. Després, estètica. La tipogra-
fia busca afavorir la llegibilitat i això s’aconse-
gueix a través de la subtilesa. L’objectiu de tot 
escriptor ha de ser, en realitat, aconseguir la invisi-
bilitat. És a dir, aconseguir que el lector llisqui pel 
text de manera que perdi la consciència d’estar 
portant a terme l’acte mecànic de llegir. Segur que 
has experimentat aquesta sensació alguna vegada 
llegint una bona novel·la.

5.  La línia de text, com a mesura de composició i 
camí a la invisibilitat. Compon línies d’unes 10 
paraules o 70 caràcters. No facis servir un inter-
lineat superior a 1,2 punts o el lector es perdrà. 
Separa els paràgrafs amb un espai en blanc o 
una sagnia per l’esquerra. Mai acumulis ambdós 
recursos.

6.  Posa l’èmfasi en el missatge, no en el text. Se-
lecciona un tipus de lletra de fàcil lectura. Si no 
saps per on començar, Times New Roman servirà. 
Evita els caràcters d’èmfasi. Utilitza la negreta 
només per títols, la cursiva per ressaltar paraules 
o expressions -mai frases- i per referir-te a barba-
rismes. Desterra per complet el subratllat.

7.  Tracta d’anticipar com es llegirà l’escrit. La forma 
d’un escrit no pot ser igual si va a imprimir-se o a 
llegir-se en pantalla. Si el seu destí és per enqua-
dernar, com sovint passa als jutjats, caldrà ampliar 
els marges. Si el seu destí és imprimir-se en blanc 
i negre s’haura de seleccionar acuradament els co-
lors o, directament, evitar-se.

8.  Aprèn a fer servir les eines de les que disposes. 
En contra del que publicitin els experts, no cal 
gastar-se una fortuna en programes de software ni 
tipologies de lletra exclusives.

9.  Els petits detalls marquen la diferència. Sigues 
coherent. Intenta mantenir  sempre els matei-
xos espais. Utilitza els tipus i mides de lletra de 
forma consistent i evita a tota costa les faltes 
d’ortografia.

10.  Dedica temps a l’edició i experimenta. Imprimeix, 
revisa, canvia i mantingues un alt grau exigència.

LA TIPOGRAFIA 
BUSCA AFAVORIR 
LA LLEGIBILITAT 
I AIXÒ 
S’ACONSEGUEIX 
A TRAVÉS DE LA 
SUBTILESA



L
a carrera universitaria está vinculada a la va-
loración positiva de la tarea investigadora que 
llevan a cabo los profesores. Esta valoración 
se realiza por períodos de seis años, a peti-
ción del profesor, y está encomendada a nivel 

estatal a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. El resultado de esta valoración se forma-
liza en un acto, positivo o negativo, que tiene diversas 

consecuencias 
relevantes sobre 
el progreso de la 
carrera del profesor 
evaluado.

El control judicial 
de esta decisión 
siempre ha plan-
teado problemas. 
En un primer mo-
mento, la apelación 
a la discrecionali-
dad técnica de las 

Comisiones de Evaluación excluía de hecho todo posible 
control, al entenderse que lo decidido por las Comisio-
nes de Evaluación no era susceptible de revisión judicial. 
Posteriormente se afirmó que esta discrecionalidad sí 

era controlable, se definieron con más precisión los 
criterios de evaluación que debía tener en cuenta la Co-
misión de Evaluación y se exigió la motivación del acto. 
Pero aun así los problemas subsisten, como ha puesto 
de relieve la sentencia del Tribunal Supremo nº 986/2018 
de 12 de junio. 

Como hemos apuntado, con el fin de dar pautas nor-
mativas al juicio de la Comisión de Evaluación, la Orden 
de 2 de diciembre de 1994 estableció unos criterios 
generales a tener en cuenta al valorar los trabajos de 
investigación sometidos a evaluación, y señaló que para 
la motivación  de la Resolución de la Comisión bastaría 
con la inclusión de los Informes emitidos por los Co-
mités Asesores (motivación in aliunde). Por su parte, la 
Comisión Nacional de Evaluación, el 26 de noviembre de 
2014, fijó unos criterios específicos de evaluación para 
las distintas áreas de conocimiento, estableciendo que 
se valorarían los trabajos presentados atendiendo a la 
clasificación atribuida a la revista o editorial en donde se 
lleva a cabo la publicación. Clasificación que se estable-
ce en distintos índices de prestigio. De este modo se 
buscaba un criterio objetivo y externo al propio Consejo 
Asesor, que debe limitarse a examinar en qué revistas o 
editoriales se han publicado los trabajos. El profesor, por 

EL CONTROL DE LAS DECISIONES DE LA 
COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE 
LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS 
PROFESORES UNIVERSITARIOS.  
UN PROBLEMA COMPLEJO
Análisis desde la perspectiva judicial del Tribunal Supremo (STS 986/2018 de 12 de 
junio) de las dificultades que subsisten en la acción de control de la discrecionalidad 
de los sistemas de evaluación en el ámbito académico.

Joaquín Tornos Mas
Col·legiat núm. 14.498

EL CONTROL 
JUDICIAL DE 
ESTA DECISIÓN 
SIEMPRE HA 
PLANTEADO 
PROBLEMAS
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otra parte, sabe que sus trabajos se valorarán en razón 
del lugar en el que se han publicado.

De acuerdo con este criterio se acordó valorar  negati-
vamente la actividad investigadora de una determinada 
profesora, motivando tal juicio la Comisión en base a 
que el Comité Asesor había determinado que no se ha-
bían aportado publicaciones suficientes en revistas “de 
impacto”.

Recurrida la decisión de la Comisión Nacional Evaluado-
ra, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó 
el recurso. 

Interpuesto recurso de casación, fue admitido al en-
tender que concurría el requisito de interés casacional 
objetivo. Así las cosas, el recurso casacional se admite 

con el fin de 
determinar si la 
motivación del 
acto denegatorio 
es suficiente, 
esto es, si basta 
o no con atender 
al medio en que 
se han publica-
do los trabajos 
aportados por 
el solicitante 
de ser evalua-
do para decidir 
si cumplen o 
no los requisi-
tos de calidad 
necesarios para 
su evaluación 
favorable.

El Tribunal Supre-
mo, tras recono-
cer las razones 
de tipo práctico 
que pueden jus-
tificar el atender 
al lugar de publi-

cación de los trabajos en lugar de examinar el contenido 
de los mismos para llevar a cabo su valoración, conclu-
ye que el dato del lugar de publicación no es suficiente 
para decidir si las aportaciones sometidas a evaluación 
merecen o no un juicio técnico favorable o positivo. La 
valoración del trabajo, dice el Tribunal, debe hacerse en 
razón de su contenido y no en razón del lugar de publi-
cación, añadiendo que esta evaluación del contenido 

corresponde a los Comités de Expertos. Por ello, casa la 
sentencia recurrida (que había confirmado el acto de la 
Comisión Nacional de Evaluación) y ordena la retroacción 
de actuaciones para que el Comité de Expertos proceda 
a una nueva evaluación de los méritos aportados por la 
recurrente.

De esta forma el Tribunal Supremo insiste en su 
doctrina consistente en reforzar los mecanismos de 
reducción de la discrecionalidad técnica a través de 
la exigencia de una motivación amplia y rigurosa del 
contenido del acto administrativo. Así, exige que se 
evalúe el contenido del trabajo, que se motive su calidad 
o no atendiendo a dicho contenido y no tan sólo en 
razón del lugar de la publicación.

Nada que oponer, en principio, a la exigencia impuesta 
por el Tribunal Supremo de llevar a cabo un análisis com-
pleto de los  méritos alegados y motivar la decisión en 
base a este análisis. Se refuerza de este modo el control 
de la discrecionalidad de las Comisiones de Evaluación, al 
exigir a los Comités de Expertos un análisis más profundo 
de los méritos presentados y la motivación de su juicio 
sobre la calidad de los mismos, atendiendo precisamen-
te a su condición de expertos en la materia que evalúan. 
Pero ¿podrá llevarse a cabo lo que impone la sentencia? 
¿Pueden las Comisiones de Expertos analizar los conte-
nidos de los artículos y libros que les son sometidos a su 
juicio y valorar a continuación su valor científico? ¿Dispon-
drán del tiempo y de la retribución suficiente para esta 
tarea? Téngase en cuenta la cantidad de artículos y libros 
que se deberán leer para después valorar su contenido. Y 
no siempre en los Comités de Expertos hay expertos de 
todas las materias que se deben enjuiciar.

El recurso al criterio de la publicación en revistas y edito-
riales de impacto no deja de  apelar a un criterio objetivo, 
pues son terceros, ajenos al ámbito de los universitarios 
que se someten a evaluación, los que han determina-
do de forma previa y conocida por todos qué revistas y 
editoriales deben tenerse en cuenta y qué valor tienen 
las diferentes publicaciones. Debe señalarse que estas 
revistas poseen a su vez evaluadores de la calidad del ar-
tículo que se quiere publicar en las mismas, por lo que la 
admisión de la publicación ya conlleva un reconocimien-
to externo de la calidad del trabajo publicado.

Obligar ahora a añadir a este criterio objetivo una eva-
luación individualizada de cada uno de los trabajos que 
se someten a evaluación exigirá un gran esfuerzo de los 
Comités de Expertos, a los que debe dotarse de los me-
dios suficientes para que puedan llevar a cabo la nueva 
tarea que el Tribunal Supremo les ha impuesto.

(…) EL TRIBUNAL 
SUPREMO INSISTE 
EN SU DOCTRINA 
CONSISTENTE EN 
REFORZAR LOS 
MECANISMOS DE 
REDUCCIÓN DE LA 
DISCRECIONALIDAD 
TÉCNICA A 
TRAVÉS DE LA 
EXIGENCIA DE 
UNA MOTIVACIÓN 
AMPLIA Y 
RIGUROSA DEL 
CONTENIDO 
DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO
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Thomson Reuters, 2018. 
[342.738(46)(036)Gui]   

PÉREZ TREMPS, PABLO, SAIZ 
ARNAIZ, ALEJANDRO (DIRS.); 
MONTESINOS PADILLA, 
CARMEN (COORD.) 
Comentario a la Constitución 
Española: 40 aniversario 
1978-2018: libro-homenaje a 
Luis López Guerra. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2018. 2 volums. 
[342.4(46)”1978”Com]   

RODRÍGUEZ CALERO,  
JUAN MANUEL 
La Prohibición del velo en 
el espacio escolar, entre 
comunitarismo y libertad 
religiosa.  Valencia:  
Tirant lo Blanch, 2018. 
[342.731(46)Rod]   
 

DRET FISCAL

ALMUDÍ CID, JOSÉ MANUEL, 
FERRERAS GUTIÉRREZ, JORGE 
ALBERTO, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ-
BARREDA, PABLO A. (DIRS.)
La armonización de las normas 
contra la elusión fiscal relativas 
a la fiscalidad directa en la 
Unión Europea.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.359(4-672UE)Arm]   

MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER
Cumplimiento cooperativo 
en materia tributaria: claves 
para la implantación de un 
manual de buenas prácticas 
(compliance). Madrid: Francis 
Lefebvre-El Derecho, 2018. 
[657(46):336.2Mar]

RODRÍGUEZ RELEA, 
FRANCISCO JAVIER 
Fiscalidad práctica 2018: 
Impuesto sobre sociedades. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.  
[PRA-(076)336Rod]   

DRET INTERNACIONAL

BASOREDO-OTZERINJAUREGI, 
IRATI 
La asignación del riesgo de 
la contraprestación en la 
compraventa internacional por 
tipo de mercancía y modelo de 
contrato. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.751:341.96Bas]   

BETANCOURT, JULIO CÉSAR
El contrato de arbitraje 
internacional. Valencia:  
Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.918:341.63Bet]   

eBook   Biblioteca Digital

MORENO GONZÁLEZ, 
SATURNINA
The Council directive 2011/16/
EU in the Global Context of Tax 
Transparency and automatic 
exchange of information.  
Madrid: Francis Lefebvre- 
El Derecho, 2018. 
[336.226.111(4-672UE)Mor]

SALINAS DE FRÍAS, ANA Mª, 
MARTÍNEZ PÉREZ, ENRIQUE 
J. (DIRS.); SÁNCHEZ FRÍAS, 
ALEJANDRO, PEÑA DÍAZ, 
FRANCISCO (COORDS.)
La Unión Europea y la protección 
de los derechos fundamentales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[342.7(4-672UE)Uni] 

eBook   Biblioteca Digital

SÁNCHEZ SÁNCHEZ,  
ZULIMA

The Right to asylum in 
Europe: innovation of asylum 
procedures.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.  
[351.756.7(4-672UE)San]    

DRET LABORAL

CASTRO MARÍN, EMILIO DE 
Despido colectivo “de hecho”: 
aspectos controvertidos en 
la aplicación práctica del art. 
51.1 ET. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[331.135(46)”2012”Cas]   

CUADROS GARRIDO, MARÍA ELISA
Trabajadores tecnológicos y 
empresas digitales. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018.  
[331(46):342.7Cua]   

La ejecución de sentencias  
en el proceso laboral. 
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[331.16(46)”2011”:347.952Eje]   

IGARTUA MIRÓ, MARÍA TERESA 
Ordenación flexible del tiempo 
de trabajo: jornada y horario. 
Valencia: Tirant lo Blanch,  
2018. [331.811(46)Iga].  

eBook   Biblioteca Digital 

MENÉNDEZ SEBASTIÁN, PAZ, 
CASTRO FERNÁNDEZ, LUIS 
FERNANDO DE Accidente 
de trabajo: procedimientos 
administrativos y soluciones 
procesales. Madrid: Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [331.823(46)Men] 
 

DRET MERCANTIL

BALLESTEROS BARROS, ÁNGEL 
MARÍA La responsabilidad 
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de la sociedad dominante en 
los grupos internacionales 
de sociedades. Cizur 
Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.722.036.04Bal]   

CARBAJO VASCO, DOMINGO, 
DÍAZ ECHEGARAY, JOSÉ LUIS, 
DÍAZ ECHEGARAY LÓPEZ, MARÍA
La franquicia: aspectos jurídicos, 
laborales y fiscales. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.751.9(46)Car] 
 eBook  Biblioteca Digital

FAJARDO GARCIA, GEMMA (DIR.)
Participación de los 
trabajadores en la empresa 
y sociedades laborales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.726(46):334.6Par]   

FERNÁNDEZ DE GATTA 
SÁNCHEZ, DIONISIO
Creación científica e 
innovación tecnológica:  
una aproximación desde el 
derecho público.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.74(46):004.7Fer]   

GARCÍA OREJUDO, RAÚL, RUÍZ DE 
LARA, MANUEL, BLANCO GARCÍA-
LOMAS, LEANDRO [I 10 MÉS]
Visión concursal: el 
funcionamiento del concurso 
de acreedores.  
Barcelona: Kant ediciones, 2018. 
[347.736(46)”2003”Gar] 

GÓMEZ ASENSIO, CARLOS
El deber de lealtad en las 
redes empresariales: los 
interproveedores.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 
2018. [347.722(46)Gom]   

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, JAVIER W.
Derecho de blockchain y de 
la tecnología de registros 
distribuidos.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.74(46):004.7Iba]   

 
IZQUIERDO TRIANA,  
HÉCTOR (DIR.)
Manual de inteligencia 
económica y competitiva. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[658Man]  

MANZANEQUE LIZANO, 
MONTSERRAT, SANTOS 
PEÑALVER, JESÚS FERNANDO, 
NAVARRO LÉRIDA, MARÍA DEL 
SAGRARIO [I 1 MÉS]  
Reestructuración  
de empresas y grupos: 
reflexiones contables y 
jurídicas.  
Las Rozas (Madrid):  
Wolters Kluwer: CISS, 2018. 
[347.72.04(46)Man] 

MATILLA MAHÍQUES,  
LAURA
La estructura organizativa 
y el régimen jurídico de las 
sociedades públicas.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.725(46):35Mat]    

NAVAS LÓPEZ, JOSÉ EMILIO, 
GUERRAS MARTÍN,  
LUIS ÁNGEL 
Fundamentals of strategic 
management. 2ª ed.  
Cizur Menor (Navarra):  
Civitas Thomson Reuters, 2018. 
[658Nav]   

NOVAL LAMAS,  
JOAQUÍN JOSÉ 
El derecho de desistimiento 

en la comercialización 
a distancia de servicios 
financieros a consumidores. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.734(46):004.7Nov]   

ORDUÑA MORENO, FRANCISCO 
JAVIER (DIR. / COAUT.); 
SÁNCHEZ MARTÍN, CARLOS 
(COAUT.); GUILLÉN CATALÁN, 
RAQUEL (COORD.) 
La Transparencia como valor 
del cambio social: su alcance 
constitucional y normativo: 
concreción técnica de la figura 
y doctrina jurisprudencial 
aplicable en el ámbito de la 
contratación. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018. [347.74(46)Ord]   

PAVÓN SÁEZ, MANUEL
Protocolo familiar: estructura 
y contenido. Madrid: Francis 
Lefebvre-El Derecho, 2018. 
[347.724.2(46)Pav] 

RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, 
DANIEL
La separación como alternativa 
al reparto de dividendos en las 
sociedades no cotizadas (art. 
348 bis LSC).  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.72.036(46)Rod]   

ROSELLÓ RUBERT, FRANCISCA 
MARÍA
Cloud computing: régimen 
jurídico para empresarios. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.74(46):004.7Ros]   

VEGA GARCÍA, FERNANDO 
L. DE LA, LÁZARO SÁNCHEZ, 
EMILIO J. (DIRS.)

Crowdfunding: cooperación 
colectiva al servicio de 
la financiación. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.732(46):004.7Cro]   

VEIGA COPO, ABEL B.
El seguro: hacia una 
reconfiguración del contrato. 
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.764.02(46)Vei]   

VELERDAS PERALTA, ÁNGEL
Derechos especiales distintos de 
las acciones: su protección en 
la fusión. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.72.047(46)Vel]  

VILARROIG MOYA, RAMÓN; 
PASTOR SEMPERE, CARMEN 
(DIRS.) Blockchain: aspectos 
tecnológicos, empresariales y 
legales. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.74(46):004.7Vil]   
 

DRET PENAL

Compliance: guía práctica de 
planificación preventiva y plan 
de control de riesgos. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.  
[657(46)(036)Com]   
 
ESPEJO MEGÍAS, PATRICIA 
Hacia una reformulación de la 
violencia de género laboral.  
Las Rozas: Wolters Kluwer, 2018. 
[343.615(46):331Esp]
 
FERNÁNDEZ CABRERA, MARTA
Corrupción en la función 
pública: el delito de 
negociaciones prohibidas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.35(46)Fer]   
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GUTIÉRREZ ARRANZ, ROBERTO
El acoso sexual: prevención 
compliance y marco legal. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[331.44(46)Gut   

MARTÍNEZ ATIENZA,
GORGONIO
Delito del art. 277 CP y 
revelación de secretos.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.45(46)”2015”Mar]   

NEIRA PENA, 
ANA MARÍA.
La defensa penal de la persona 
jurídica: representante 
defensivo, rebeldía, 
conformidad y compliance 
como objetivo de prueba. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.222(46):347.19Nei]   

VEGAS AGUILAR, 
JUAN CARLOS 
La ejecución de  
la pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad:  
(el consentimiento como  
un elemento más hacia  
la reeducación y la  
reinserción del penado). 
Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2018. [343.27(46)Veg]  

eBook  Biblioteca Digital

DRET PROCESSAL

ALCOCEBA GIL, JUAN MANUEL 
El análisis genético forense en 
el proceso penal español.   
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.148(46):340.6Alc]    

eBook   Biblioteca Digital
 
CAMARENA ALIAGA,  
GERSON W. 
Medios de comunicación y 
poder judicial: tratamiento 
penal y procesal frente a 
los juicios paralelos. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[343.137/.139(46):342.722Cam]   
 
CARRASCO DURÁN, MANUEL 
El derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
[347.9(46):342.722Car]   
 
Ejercicio profesional de la 
Abogacía: 2019. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [PRA]

GONZÁLEZ-BUENO, CARLOS (ED.)
40 Under 40 international 
arbitrattion: 2018. 
Madrid: Dykinson, 2018. 
[347.918:341.63Und]

MARÍN CALERO, CARLOS.
La ejecución extrajudicial de 
la hipoteca: régimen legal y 
jurisprudencia registral: modelos 
de acta y de escritura de venta. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.952(46)”2015”:347.27Mar] 

eBook  Biblioteca Digital

RECENSIONS

MADRID PARRA, AGUSTÍN (DIR.); 
BLANCO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS 
(COORD.); ALVARADO HERRERA, 
LUCÍA, ARPIO SANTACRUZ, JUAN, 
AUGOUSTATOS ZARCO, NIKOLÁS (AUTS.) 
[I 41 MÉS]
Derecho mercantil y tecnología.  
Cizur Menor (Navarra):  
Aranzadi Thomson Reuters, 2018.  
[347.74(46):004.7Der]  

Obra coral coordinada per Maria Jesus Blanco, on s’aborda l’impacte 
jurídic de l’ús les noves tecnologies en les comunicacions, contractació, 
sistemes financers, economia col·laborativa, societats mercantils, 
etc...partint d’una reflexió general al voltant de l’electronificació de les 
institucions mercantils, els diferents autors analitzen diferents aspectes 
d’aquesta nova realitat jurídica. L’accés a internet, els drets que en el 
seu àmbit es generen, els límits al seu ús i el dret a esborrar dades 
digitals....son qüestions ja instal·lades en la societat que preocupen 
i generen conflictes als nostres clients. Alhora apareixen noves 
terminologies que - igual que amb el temps s’han acabat familiaritzant 
com la normativa en protecció de dades- , caldrà adaptar i regular per al 
correcte ús dels seus potencials usuaris: s’analitzen qüestions futures a 
més mitjà termini tals com la identitat electrònica, els diners electrònics, 
les criptodivises, la tecnologia blockchain, els smarts contracts, o altres 
que ja hi son presents en el nostre tràfic mercantil com la constitució 
telemàtica de societats mercantils, la contractació electrònica de pisos 
turístics, l’exercici dels drets dels socis per mitjans electrònics o la 
ciberseguritat, entre d’altres. En definitiva un nou mon, una nova realitat 
digital per descobrir a la que caldrà adaptar-se jurídicament.
 

ORTUÑO MUÑOZ, PASCUAL 
Justicia sin jueces: métodos alternativos 
a la justicia tradicional.  
Barcelona: Ariel, 2018. [347.4(46):304Ort]
   

Aquest llibre es podria resumir només amb 
el seu títol que ho diu tot; alhora es defineix 
perquè el seu llenguatge absolutament 
didàctic el convertirà en una obra d’obligada 
consulta per a tots els professionals de 

l’advocacia (exerceixin o no els sistemes de resolució alternativa). El seu 
contingut està dividit en tres blocs ben diferenciats: els capítols del primer 
bloc tracten qüestions generals relatives a les diferents formes d’abordar 
i gestionar conflictes. El segon bloc veritable nucli de l’obra les diferents 
classes de Mediació i la convivència d’aquesta amb altres sistemes d’ADR 
així com la possibilitat d’aplicar-los simultàniament. El tercer i últim bloc 
culmina de forma novedosa aquest llibre dedicant-li un capítol al paper 
fonamental que ha d’exercir l’advocacia en aquest canvi de paradigma 
que ofereix la justícia alternativa així com un diccionari de termes propis 
d’aquests sistemes a títol de glossari per familiaritzar als nous usuaris que 
s’incorporin. Tot això il·lustrat amb casos reals viscuts per l’autor en primera 
persona i que generen un clima d’absoluta complicitat amb el lector. 

 
 
 



D’UN COP D’ULL

REUNIÓ DE LA DEGANA DE L’ICAB AMB LA MINISTRA
El passat 21 de gener la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, es va reunir amb la ministra de 
Justícia, Dolores Delgado, a la seu col·legial. La reunió va servir per abordar diferents temes d’interès per a l’advocacia.

ACTE DE LLIURAMENT DEL QUADRE AL DEGÀ EMÈRIT ORIOL RUSCA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona compta, des del passat 17 de desembre, amb un nou quadre, el del degà 
emèrit Oriol Rusca. Durant l’acte institucional celebrat a l’ICAB, presidit per la degana de la Corporació, Mª Eugènia 
Gay, Rusca va afirmar que havia estat un privilegi haver pogut ser el màxim representant de l’advocacia de Barcelona 
durant quatre anys i va tenir paraules d’agraïment tant per a la Junta de Govern actual com per a l’equip d’advocats i 
advocades que van formar part de la seva Junta. 
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COMMEMORACIÓ DELS 70 ANYS DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS 
El passat 10 de desembre, la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans va organitzar una jornada, sota 
el títol ‘Drets Humans i Constitució Espanyola. 70 anys de la Declaració Internacional dels Drets Humans. 40 anys 
Constitució Espanyola’. A la foto, d’esquerra a dreta: August Gil, vocal de la Comissió Defensa i sentències TEDH; 
Frederic Munné, diputat de la Junta de Govern responsable de la Comissió Penal Internacional i Drets Humans; 
Gemma Calvet, expresidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya; Mercè Barceló, 
catedràtica de Dret Constitucional de la UAB, i Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB.

IMPOSICIÓ DE TOGUES
Més de 50 recents advocats i advocades van ser els protagonistes de la Imposició de Togues que es va celebrar el 
passat 22 de gener a la Sala d’Actes del Col·legi. A través d’aquest acte simbòlic, presidit per la Junta de Govern,  
se’ls dona la benvinguda com a nous col·legiats i col·legiades de l’ICAB i també a la professió. 



D’UN COP D’ULL

LLIURAMENT DE DIPLOMES EPJ
El passat 20 de desembre va tenir lloc la cerimònia de lliurament de diplomes de l’Escola de Pràctica Jurídica de 
Col·legi. Un acte amb el qual es vol reconèixer el treball d’un any d’esforç i dedicació dels 40 alumnes que enguany 
han cursat el Postgrau de Pràctica Jurídica. L’acte va estar presidit pels diputats de la Junta de Govern responsables 
de Formació, Cristina Vallejo i Carlos Echavarri, així com pels membres dels Comitè Científic de les diferents  
especialitats que s’imparteixen en el Postgrau.

COMMEMORACIÓ DELS 40 ANYS DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Amb motiu del 40 aniversari de la Carta Magna, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona –juntament amb el Club Toc-
queville i la Càtedra Jean Monnet Dret Contitucional Europeu va celebrar la conferència ‘La Constitució, 40 anys de 
Democràcia’ a la seu col·legial. A la foto, d’esquerra a dreta: Teresa Freixes, catedràtica de Dret Constitucional de la UAB 
i  càtedra Jean Monnet ad personam de Dret Constitucional Europeu; Rafael Arias-Salgado, diputat per UCD a les Corts 
Constituents i ex ministre en diferents governs; Alfonso Guerra, diputat del PSOE a les Corts Constituents i ex vice-
president del Govern d’Espanya (1982-1991); Eugeni Gay, ex vicepresident del Tribunal Constitucional i Degà emèrit de 
l’ICAB; i Josep Mª Castellà, professor titular de Dret Constitucional de la UB i Vicepresident del Club Tocqueville.
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JORNADA DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT
La Comissió dels Drets de les Persones amb Discapacitat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (CDPD) va organ-
itzar el 3 de desembre una jornada per analitzar el  canvi de paradigma de l’article 12 de la Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i com s’ha d’iniciar un procediment de mesures de suport a la ca-
pacitat jurídica. A la foto, d’esquerra a dreta: Núria Flaquer Molinas,diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i Xavier 
Puigdollers Noblom, advocat i president de la CDPD.

CONFERÈNCIA IAJD
La Secció de Dret Fiscal i Financer, la Secció de Dret del Consum i la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona va organitzar conjuntament la conferència: ‘Novetats jurisprudencials i legislatives en relació amb l’Impost 
sobre Actes Jurídics Documentats (IAJD)’, que es va celebrar a l’ICAB, el passat 29 de novembre. A la foto, d’esquerra 
a dreta: Cristina Vallejo, Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, Miguel Ángel Chamorro, magistrat del Jutjat de Prim-
era Instància núm. 50 de Barcelona; Monserrat Figuera, magistrada de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Ma. Eugènia Gay, degana de l’advocacia de Barcelona, Rafael Arnaiz, 
director del Servei d’Estudis del Deganat dels Registradors de Catalunya i Registrador de la Propietat de Barcelona núm. 
7, Susana Ferrer, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB, i Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern. 



D’UN COP D’ULL

JORNADA 7x7 
Amb l’objectiu de fomentar la resolució alternativa de conflictes, el passat 10 de desembre, el Centre ADR-ICAB 
i la Comissió d’Advocats i advocades Mediadors del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona van organitzar la jornada 
formativa amb l’innovador sistema 7x7, sota el títol ‘Els reptes dels ADR a Europa. Eines per a l’advocacia’. A la foto, 
d’esquerra a dreta: Juan Antonio Ruiz, advocat i mediador; Mercedes Tarrazón, advocada, mediadora i àrbitre inter-
nacional; Montserrat Tur, advocada i presidenta de l’Associació de dret col·laboratiu; Xavier Bernadí, director general 
de Dret i Entitats Jurídiques; Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB; Núria Flaquer, advocada i diputada ICAB i responsa-
ble de Mediació; Sara Pose, magistrada del Social; Inma Barral, Doctora en Dret, professora UB i experta en ADR; i 
Jordi Casajoana, advocat i mediador, president de la Comissió de mediadors i mediadores de l’CAB.

TROBADA DE LA COMISSIÓ CPDA AMB EL CONSELLER DE TERRITORI I  
SOSTENIBILITAT
En la reunió a la Conselleria, celebrada el  29 de novembre, la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) i  
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, van acordar mantenir l’estreta col·laboració institucional per ampliar 
i millorar la normativa aplicable en protecció animal, i especialment en l’assessorament per revisar la Llei de Protecció 
Animal actualment vigent i els tres Reglaments que la desenvoluparan (inclosos els relatius al ZOO i Experimentació 
Animal). A la foto d’esquerra a dreta: Carles Soliva, vicepresident de la CPDA, Magda Oranich, presidenta de la CPDA, 
Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Govern responsable de la 
CPDA, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, i Anna Mulà, vocal de la CPDA.
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FUTBOL  
L’equip de futbol del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el del Col·legi d’Advocats de Gijón es van enfrontar al 
terreny de joc el passat 20 de novembre. Plegats han passat una estona divertida i també han fet networking amb els 
companys de professió.

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ MARC 
PALMÉS-NENS DE KATANA
La Coral del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va realitzar l’11 de desembre un concert de Nadal solidari en favor 
de l’Associació Marc Palmés - Nens de Katana, un projecte solidari liderat per l’advocada i ex secretària del Col·legi, 
Eva Labarta, que treballa per cobrir les necessitats d’alimentació, educació i assistència sanitària dels menors, que es 
troben en situacions de gran precarietat, explotació i violència. Sota la direcció d’Òscar Salvador i amb Marc Garcia 
Rami al piano, la Coral de l’ICAB va interpretar nadales així com els tradicionals temes de les pel·lícules “El rei lleó” i  
“Grease”. 
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CONFERÈNCIA SÈNIORS
El 29 de novembre, la Comissió d’Advocats Sèniors del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona   va celebrar una con-
ferència sobre l’Oficina Judicial. A la foto, d’esquerra a dreta: Ana Lacort García, lletrada de l’Administració de Justícia 
i Juan Antonio de Lassaletta, vicepresident de la Comissió d’Advocats Sèniors. 

TARDA DIGITAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
La Comissió de Transformació Digital de l’ICAB va organitzar, el passat 17 de desembre, la tarda digital sobre la ‘LO 
3/18, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals’. El diputat de la Junta de 
Govern responsable de la Comissió de Transformació digital va presentar l’acte, Rodolfo Tesone (a la foto, davant el 
faristol). D’esquerra a dreta: Carlos Basteiro, advocat;Marta Insúa, advocada i DPO de La Xarxa; Carmen Casado Se-
oane, regional Privacy Lead- ANGEM, Manuel Martínez, advocat i president de la Secció TIC de l’ICAB (va ser el mod-
erador de la taula rodona); Eric Gracia, DPO de l’ICA Sabadell i altres empreses nacionals; i Jordi Bacaria, advocat. 
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