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EDITORIAL

En aquesta vida tot té el seu alfa i el seu omega. Jo estic, 
com a president del consell de redacció del Món Jurídic, 
en aquesta darrera lletra de l‘abecedari grec o en el “the 
end” de les pel·lícules. Han estat més de 15 profitosos 
i intensos anys de presidir el Consell de Redacció en el 
qual prèviament havia estat membre. No voldria pecar 
de presumptuós però, es fàcil entendre que, després 
de més de 20 anys a la revista la senti una mica meva o 
almenys molt viscuda. 

Tot llegint el darrer número 300, del mes de setembre, i al 
qual van escriure, de forma laudatòria, els degans sota el 
mandat del qual s’ha desenvolupat la revista, permeteu- 
me que us digui que he tingut un aiguabarreig d’entra-
nyable melangia i nostàlgia... Sentiments que afloren en 
recordar la il·lusió col·lectiva de la Junta de Govern -del 
qual jo n’era diputat 4t –presidida per l’estimat degà Antoni 
Plasencia, quan l’any 1983 va endegar aquesta revista del 
nostre Col·legi. Va ésser pionera en format i contingut en 
tot l’Estat i, com ve deia en Lluís Muñoz Sabaté, qui amb 
en Plasencia varen ésser els impulsors, es va transformar 
del que en dèiem, sorneguerament ,“la fulla dominical” del 
Col·legi, a una veritable i moderna revista mensual.

Món Jurídic era, és i segur que seguirà sent una revista 
de notícies per a tots els col·legiats i també per a tota la 
societat catalana, a la qual els advocats prestem serveis 

i assessorament jurídics, però també i, no ho oblidem, 
assistència humana. El seu contingut no s’ha limitat a 
informar d’allò que ha fet o farà el Col·legi, de les nove-
tats legislatives i jurisprudencials, sinó que ha publicat 
un seguit d’articles d’opinió de gran interès i d’actualitat 
jurídica. Mai hem competit amb les revistes jurídiques 
o acadèmiques especialitzades. Tampoc amb les noves 
revistes telemàtiques, que hem vist néixer i créixer. 

En el meu comiat haig d’agrair, i molt, la confiança que 
han dipositat en la meva persona tots els degans i degana 
que he tingut la sort de tractar. També vull agrair a les 
companyes i companys que n’han estat els directors i a 
tots els membres dels consells de redacció d’aquests 
anys. Us asseguro que els Consells de Redacció eren 
molt amens i divertits, amb sucoses polèmiques de tota 
mena. Segur que ho trobaré a faltar, i m’han passat volant 
aquets anys. ”Tempus fugit”.

Però de veritat, a qui voldria agrair molt sincerament és 
a tot el personal del Col·legi per la seva tasca i, més en 
especial, al Departament de Comunicació de la Corpora-
ció qui, amb tenacitat, però també amb diplomàcia i tacte, 
aconsegueixen que Món Jurídic surti cada mes amb un 
nivell i presentació més que envejable. 

Moltes gràcies a tothom.

COMIAT Eduard Sagarra i Trias 
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Actualitat

NOVETATS
LEGISTATIVES

 Llei Orgànica 10/2015, de 10 
de setembre, per la qual es regula 
l’accés i publicitat de determina-
da informació continguda en les 
sentències dictades en matèria 
de frau fiscal (BOE núm. 218, 
11.09.2015).

 Llei Orgànica 11/2015, de 21 
de setembre, per reforçar la pro-
tecció de les menors i dones amb 
capacitat modificada judicialment en 
la interrupció voluntària de l’em-
baràs (BOE núm. 227, 22.09.2015)

 Llei Orgànica 12/2015, de 22 
de setembre, de modificació de la 
Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octu-
bre, del Tribunal Constitucional, 
per a l’establiment del recurs previ 
d’inconstitucionalitat per als Projec-
tes de Llei Orgànica d’Estatut d’Au-
tonomia o de seva modificació (BOE 
núm. 228, 23.09.2015)

 Llei Orgànica 13/2015, de 5 
d’octubre, de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal per a 
l’enfortiment de les garanties pro-
cessals i la regulació de les mesu-
res d’investigació tecnològica (BOE 
núm. 239, 06.10.2015).

 Llei 34/2015, de 21 de se-
tembre, de modificació parcial de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària (BOE núm. 227, 
22.09.2015). Correcció d’errors (BOE 
núm. 231, 26.09.2015).

 Llei 35/2015, de 22 de setem-
bre, de reforma del sistema per a la 
valoració dels danys i perjudicis 
causats a les persones en acci-
dents de circulació (BOE núm. 228, 
23.09.2015).

 Llei 36/2015, de 28 de setem-
bre, de Seguretat Nacional (BOE 
núm. 233, 29.09.2015).

 Llei 37/2015, de 29 de setem-
bre, de carreteres (BOE núm. 234, 
30.09.2015).

 Llei 38/2015, de 29 de setem-
bre, del sector ferroviari (BOE núm. 
234, 30.09.2015).

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú 
de les administracions públiques 
(BOE núm. 236, 02.10.2015).

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del Sector Públic 
(BOE núm. 236, 02.10.2015).

 Llei 41/2015, de 5 d’octubre, 
de modificació de la Llei d’enjudi-
ciament criminal per a l’agilitació 
de la justícia penal i l’enfortiment de 
les garanties processals (BOE núm. 
239, 06.10. 2015).

 Llei 42/2015, de 5 d’octubre, 
de reforma de la Llei 1/2000, de 7 
de gener, d’enjudiciament civil 
(BOE núm. 239, 06.10.2015).

 Reial decret llei 11/2015, de 2 
d’octubre, per regular les comissi-
ons per la retirada d’efectiu en els 
caixers automàtics (BOE núm. 237, 
03.10.2015).

 Reial decret 845/2015, de 28 
de setembre, pel qual s’aproven 
els Estatuts de la Comissió Gene-
ral de Codificació (BOE núm. 235, 
01.10.2015).

 Reial decret 877/2015, de 2 
d’octubre, de desplegament de la 
Llei 26/2013, de 27 de desembre, 
de caixes d’estalvis i fundacions 
bancàries, pel qual es regula el fons 
de reserva que han de constituir de-
terminades fundacions bancàries; es 
modifica el Reial Decret 1517/2011, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament que desenvolupa el 
text refós de la Llei d’auditoria de 
comptes, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol; i es 
modifica el Reial Decret 1082/2012, 
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de 
la Llei 35/2003, de 4 de novembre, 
d’Institucions d’Inversió Col·lectiva 
(BOE núm. 237, 03.10.2015).

 Reial decret 878/2015, de 2 
d’octubre, sobre compensació, liqui-
dació i registre de valors negociables 
representats mitjançant anotacions 
en compte, sobre el règim jurídic 
dels dipositaris centrals de valors i de 
les entitats de contrapartida central 
i sobre requisits de transparència 
dels emissors de valors admesos a 
negociació en un mercat secundari 
oficial (BOE núm. 237, 03.10.2015).
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 Decret 206/2015, de 15 de 
setembre, relatiu al Procediment 
d’acreditació i atribucions de la 
quota de representativitat insti-
tucional de les Organitzacions em-
presarials més representatives en 
l’Àmbit de Catalunya (DOGC núm. 
6858, 17.09.2015).

 Ordre DEF/1887/2015, de 16 
de setembre, per la qual es desple-
ga l’organització bàsica de l’Estat 
Major de la Defensa (BOE núm. 
224, 18.09.2015).

 Ordre ECO/294/2015, de 18 
de setembre, per la qual es modifi-
ca l’Ordre ECO / 47/2013, de 15 de 
març, per la qual es regula el fun-
cionament i s’aprova l’aplicació del 
Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 6963, 25.09.2015).

 Ordre ECO/306/2015, de 23 
de setembre, per la qual es regula 
el Procediment de tramitació i ano-
tació de les factures al Registre 
comptable de factures a l’Àmbit 
de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i el sector públic 
que en depèn (DOGC núm. 6968, 
02.10.2015).

 Correcció d’errades a l’Ordre 
ECO/283/2015, de 7 de setem-
bre, per la qual s’aprova el model 
d’Autoliquidació 980, de l’impost 
sobre l’Emissió de gasos i partí-
cules a l’atmosfera produïda per 
la indústria [DOGC núm. 6958, de 
17.09.2015] (DOGC núm. 6968, 
02.10.2015).

Ordre HAP/2046/2015, d’1 d’octu-
bre, per la qual es modifica l’Ordre 
de 4 de juny de 1998, per la qual 

es regulen determinats aspectes 
de la gestió recaptatòria de les 
taxes que constitueixen drets de 
la Hisenda Pública (BOE núm. 
240, 07.10.2015).

 Acord GOV/151/2015, de 
22 de setembre, pel qual es crea 
el Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades (DOGC núm. 
6963, 25.09.2015).

 Resolució JUS/2104/2105, 
de 21 de setembre, per la qual 
s’aproven els models de formu-
laris electrònics de sol·licituds 
d’inscripció/esmenes de la ins-
cripció de grups d’interès davant 
el Registre de grups d’interès de 
l’Administració de la Generalitat 
i del sector públic, i s’establei-
xen les condicions per a la seva 
presentació (DOGC núm. 6963, 
25.09.2015).



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

LLEI 34/2015, DE 21 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 
58/2003, DE 17 DE DESEMBRE, GENERAL TRIBUTÀRIA (BOE NÚM. 227, 22.09.2015)

Daniel Cuyás Prat 
Col·legiat núm. 32.101

 
 
 
 

Després d’onze anys d’existència, 
la vigent Llei general tributària (Llei 
58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària) ha experimentat la 
més important de les seves refor-
mes a través de la Llei 34/2015, de 
21 de setembre, que va ser publi-
cada al Butlletí Oficial de l’Estat del 
dia 22 de setembre de 2015, i va 
entrar en vigor el dia 12 d’octubre.

Una de les novetats més vistoses 
que ens brinda la reforma és la 
imprescriptibilitat de les possibili-
tats de comprovació i investigació. 
Aquesta previsió comporta que, a 
l’efecte de regularitzar un any no 
prescrit, l’Administració tributària 
pugui qualificar fets, actes o nego-
cis realitzats pel contribuent en un 
any prescrit.

Imaginem una compravenda amb 
pagament ajornat, realitzada entre 
parts vinculades en l’any 2016, que 
genera per a la compradora l’obliga-
ció de satisfer uns interessos fins a 
l’any 2030, interessos que són con-
siderats despesa financera deduï-
ble, i que per tant permeten reduir 

la seva base imposable tributable. 
Per la seva banda, la venedora rep 
any a any aquests interessos, però 
pràcticament no paga impostos en 
residir en un país amb escassa o 
nul·la tributació. En virtut d’aquesta 
imprescriptibilitat, quan (hipotèti-
cament) en l’any 2032 la Inspecció 
comprovi l’Impost sobre Societats 
de l’any 2030 de la compradora, pot 
declarar que la compravenda amb 
pagament ajornat de l’any 2016 
constitueix un supòsit de conflicte 
en l’aplicació de la norma tributària 
i, en virtut d’aquesta qualificació, 
podrà negar la deduïbilitat dels inte-
ressos meritats en l’any 2030.

En relació als crèdits fiscals, com 
poguessin ser deduccions o bases 
imposables negatives, s’estableix 
un termini específic de prescripció 
de deu anys, que comença a com-
putar al dia següent a la finalització 
del termini reglamentari de presen-
tació de l’autoliquidació en la qual 
es va generar el crèdit fiscal.

En matèria de prescripció, també 
val la pena destacar que el nou text 
ha aclarit que el termini de pres-
cripció del dret de l’Administració 
per determinar el deute tributari 
mitjançant l’oportuna liquidació en 
els tributs de cobrament periòdic, 
com poguessin ser, per exemple,  
l’Impost sobre Béns Immobles i 
l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, comença a computar en la 
data de la meritació del tribut.

El termini de durada de les actuaci-
ons inspectores també ha experi-
mentat una gran transformació. 

D’una banda, desapareixen figures 
com les de les dilacions imputables 
al contribuent, els supòsits d’in-
terrupció justificada de les actua-
cions inspectores i l’ampliació del 
termini de durada del procediment 
inspector. De l’altra, s’estableixen 
uns nous terminis: amb caràcter 
general, les actuacions inspectores 
tindran un termini màxim de durada 
de divuit mesos i, en determinats 
supòsits (quan la xifra de negocis 

de l’obligat tributari sigui superior 
a la requerida per auditar comptes, 
quan el contribuent formi part d’un 
grup sotmès al règim de consolida-
ció fiscal, quan formi part d’un grup 
sotmès al règim de grup d’entitats, 
o bé quan es comprovin persones o 
societats vinculades i alguna de les 
anteriors circumstàncies concorri 

UNA DE LES 
NOVETATS MÉS 
VISTOSES QUE 
ENS BRINDA LA 
REFORMA ÉS LA 
IMPRESCRIPTI- 
BILITAT DE LES 
POSSIBILITATS  
DE COMPROVACIÓ  
I INVESTIGACIÓ 
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en alguna d’elles), aquest termini 
serà de vint mesos.

A més, s’estableixen uns supòsits 
de suspensió del termini de durada 
del procediment inspector i, també, 
la possibilitat que el termini màxim 
s’estengui, dos mesos a instància 
de l’obligat tributari, o tres o sis 
mesos quan aquest aporti informa-
ció o documentació fora de termini.

Altre dels aspectes destacables de 
la reforma està constituït per les 
modificacions operades en l’arti-
cle 15 de la Llei general tributària, 
que tenen com a finalitat permetre 
la sancionabilitat dels supòsits de 
conflicte en l’aplicació de la norma 
tributària (figura que fins a la data 
no era sancionable ex lege, com 
tampoc ho era la seva immediata 
predecessora, el frau de llei).

El mateix legislador explica que el 
canvi té una doble finalitat: d’una 
banda, adequar el règim a la doc-
trina jurisprudencial, que no exclou 
la voluntat defraudatòria d’aquesta 
figura; i, d’altra banda, facilitar el 
compliment del deure de contri-
buir que consagra l’article 31 de la 
Constitució, mitjançant la persecu-
ció d’operacions complexes orienta-
des a la defraudació tributària.

Això no obstant, perquè un supò-
sit de conflicte en l’aplicació de la 
norma tributària sigui sancionable, 
cal que hi hagi una igualtat subs-
tancial entre el cas objecte de 
regularització, i aquell altre supòsit 
sobre el qual s’hagués establert un 
criteri administratiu i aquest s’ha fet 
públic abans de l’inici del termini 
de presentació de la corresponent 
autoliquidació. A aquests efectes, 

el criteri administratiu és el que fixa 
la Comissió Consultiva que intervé 
en els expedients de conflicte en 
l’aplicació de la norma tributària. 
És de preveure que aquest regis-
tre amb els criteris de la Comissió 
Consultiva es podrà consultar de 
forma telemàtica a la pàgina web 
de l’Agència Tributària.

Una de les qüestions que ha acon-
seguit major enrenou mediàtic és el 
denominat llistat de morosos, que 
persegueix incentivar el pagament 
dels deutes tributaris. L’Administra-
ció ha d’incloure en els llistats de 
morosos a aquells deutors que, a 
data 31 de desembre de cada any, 
mantinguin amb Hisenda deutes no 
pagats en període voluntari supe-
riors a un milió d’euros.

En el llistat, els deutors s’identifi-
caran plenament (nom, cognoms, i 
NIF), i juntament amb la seva iden-

tificació apareixerà la suma total de 
les quantitats que tenen en mora.

S’han de determinar reglamentà-
riament les dates de publicació, 
que tindran lloc durant el primer 
semestre de l’any, i es realitzarà per 
mitjans electrònics.

És important destacar que el paga-
ment posterior a la data de referèn-
cia no afectarà a la publicació del 
llistat, de manera que si un contri-
buent manté a 31 de desembre un 
deute amb Hisenda no pagat en 
període voluntari superior al milió 
d’euros, i el dia 5 de gener cancel·la 
totalment el deute, això no impedi-
rà la seva publicació en el llistat de 
morosos.

Finalment, un últim aspecte que 
valdria la pena ressaltar és que, a 
partir de l’entrada en vigor de la 
reforma, aquells reclamants que 
estiguin obligats a rebre per mit-
jans electrònics les notificacions i 
comunicacions hauran, necessària-
ment, d’interposar les reclamacions 
econòmic-administratives de forma 
telemàtica, a través de la seu elec-
trònica de l’òrgan que hagi dictat 
l’acte impugnat.

En definitiva, són moltes i molt 
significatives les novetats introdu-
ïdes en la Llei general tributària, 
modificacions que, d’altra banda, 
no estan exemptes de contro-
vèrsia, ja que certs aspectes de 
la reforma suposen un menys-
cabament dels drets i garanties 
dels contribuents. Per tant, caldrà 
estar atents a com s’apliquen les 
noves regulacions en la pràctica i, 
també, a com són interpretades 
pels nostres tribunals.

A PARTIR DE 
L’ENTRADA EN 
VIGOR DE LA 
REFORMA, LES 
RECLAMACIONS 
ECONÒMIC- 
ADMINISTRATIVES 
S’HAURAN 
D’INTERPOSAR 
DE FORMA 
TELEMÀTICA
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CIVIL

REQUISITS 
D’EXONERACIÓ  
DEL PAGAMENT  
AL PERJUDICAT  
PER IMPAGAMENT  
DE LA PRIMA  

Tribunal Suprem,  
10 de setembre de 2015

La Sala Primera del Tribunal Suprem 
fixa com a doctrina jurisprudencial 
que, als efectes previstos en l’art. 
15.1 de la Llei de contracte d’asse-
gurança, en cas d’impagament de la 
primera prima o prima única, en una 
pòlissa d’assegurança de responsa-
bilitat civil en la circulació de vehicles 
a motor, la següent “perquè la com-
panyia quedi alliberada de l’obligació 
d’indemnitzar al perjudicat, en cas 
d’impagament de la primera prima o 
prima única, en una pòlissa d’asse-
gurança obligatòria de responsabilitat 
civil en la circulació de vehicles de 
motor, cal que acrediti haver enviat al 
prenedor de l’assegurança un correu 
certificat amb justificant de recepció, 
o per qualsevol altre mitjà admès en 
dret, pel qual es notifiqui la resolució 
del contracte”.

El Tribunal Suprem entén que per 
resoldre la pòlissa de l’asseguran-
ça obligatòria no n’hi ha prou amb 
acreditar la culpa del prenedor en 
cas d’impagament de la prima, per 
al qual és suficient la prova de falta 
de fons en el compte designat per 
atendre el rebut. En el present cas, el 
propi conductor va reconèixer, en el 
judici que contra ell i el propietari del 
vehicle va seguir el Consorci, l’impa-
gament mitjançant l’aportació d’una 

comunicació de l’entitat de crèdit 
que li intimava a la reposició de fons. 

Afegeix que “la falta de pagament 
de la primera prima abans de 
l’ocurrència del sinistre no produ-
eix l’efecte “ope legis” d’alliberar a 
l’assegurador de la seva obligació 
d’indemnitzar, com assenyala el 
recurrent en el seu escrit. No n’hi 
ha prou per resoldre el contracte 
de l’assegurança obligatòria per 
impagament de la primera prima 
demostrar la culpa del prenedor, 
sinó que, com assenyala el precepte 
reglamentari transcrit (art. 20.2), da-
vant de tercers, cal acreditar, a més, 
la comunicació receptícia dirigida al 
prenedor de l’assegurança declarant 
resolt i sense cap efecte el con-
tracte, la qual cosa s’adequa a les 
exigències normatives perquè pugui 
produir l’efecte de quedar alliberada 
l’asseguradora de la seva obligació 
d’indemnitzar. Fins que no s’acre-
diti haver efectuat tal comunicació, 
davant de tercers, l’impagament de 
la primera prima o prima única és 
inoposable davant de qui exercita 
l’acció directa de l’art. 76 LCS, per 
subrogació, com és el cas previst en 
el present cas” (Fonament de Dret 
tercer, punt 3).

LABORAL

VALIDESA DE 
LES IMATGES DE 
VIDEOVIGILÀNCIA AL 
CENTRE DE TREBALL 
HAVENT INFORMAT 
LA PRESIDENTA DEL 
COMITÈ D’EMPRESA

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

La Sala Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid, en sentència 
de 9 de febrer de 2015 va estimar la 
validesa de les imatges obtingudes 
mitjançant càmeres de vigilància al 
centre de treball com a mitjà de prova 
per tal d’acomiadar a un treballador 
sense comunicació prèvia de la me-
sura adoptada, informant, això sí la 
presidenta del Comitè d’Empresa. El 
Tribunal considerà que la instal·lació 
temporal de càmeres de videovigilàn-
cia realitzada per l’empresa superava 
el judici de proporcionalitat, atès que 
la mesura establerta era idònia (per 
tal de confirmar les sospites que el 
treballador sostreia objectes de la 
companyia), i necessària, ja que no es 
va trobar mesura menys invasiva que 
l’adoptada. S’estima que l’interès ge-
neral d’evitar la impunitat de conduc-
tes com la sancionada resulta superior 
al lleu detriment relatiu al tractament 
de dades. 

LA INDEMNITZACIÓ 
MÍNIMA PER 
ACOMIADAMENT  
ÉS MILLORABLE 

Tribunal Suprem  
de 22 de juliol de 2015

La sentència del Tribunal Suprem de 
22 de juliol de 2015 valida els aco-
miadaments efectuats en el marc 
d’un ERO sense posar a disposició 
dels treballadors afectats la totalitat 
de les indemnitzacions al moment 
de la comunicació de l’extinció de la 
relació laboral. En aquest cas, la part 
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social i patronal van arribar a l’acord 
del pagament ajornat en 12 mensua-
litats de les indemnitzacions a canvi 
de l’augment substancial de les dites 
indemnitzacions, les quals en data de 
la Sentència de instància ja s’havi-
en ingressat en la seva totalitat. En 
aquest sentit, l’Alt Tribunal raona que 
les normes referents a la indemnitza-
ció mínima en els supòsits d’acomi-
adament col·lectiu no són de dret 
absolut necessari, sinó relatiu, i per 
tant millorables. Finalment, la Sala 
Social del Tribunal Suprem justifica 
la seva decisió argumentant que la 
nul·litat de l’acord no és possible, pel 
fet que suposaria anar en contra del 
principi de solidaritat que ha de presi-
dir tota negociació col·lectiva.

PENAL

IRREGULARITAT EN 
EL COMPLIMENT 
DE LA PRESTACIÓ 
ECONÒMICA I 
D’ABANDONAMENT  
DE FAMÍLIA

Audiència Provincial de Barcelona, 
29 de juny de 2015

L’Audiència Provincial de Barcelona, 
en la Sentència 751/2012, de 29 de 
juny, ha tornat a donar una “volta de 
rosca” a la ja de per si difícil condem-
na per un delicte contra les relacions 
familiars, en la modalitat d’abando-
nament de família, tipificat a l’article 
227.1 del Codi Penal.

Partint del tipus penal referit, la con-
ducta omissiva ha de consistir en 
l’impagament reiterat de la prestació 
econòmica durant dos mesos conse-
cutius o quatre mesos no consecu-
tius. Fins aquí, el que diu la llei.

En el supòsit que ens ocupa, el con-
demnat en primera instància (obligat 

a pagar l’import de 400 euros en con-
cepte de pensió alimentària, durant 
els cinc primers dies de cada mes) va 
satisfer únicament 100 euros durant 
un mes, pagant la resta el mes se-
güent, existint altres retards similars 
durant tres mesos consecutius.

No obstant això, l’Audiència revoca la 
sentència del Jutjat penal i considera 
que “en els casos de compliment 
parcial del dèbit econòmic ha de 
rebutjar qualsevol automatisme que 
converteixi en acció típica tot el que 
no sigui un íntegre i total compliment 
de la prestació”. La qüestió, assenyala 
l’Audiència haurà de determinar-se en 
cada cas concret i en funció de les 
circumstàncies concurrents.

La sentència que comentem aprofita 
per remarcar que l’article 227 del 
Codi Penal ha estat doctrinalment 
molt criticat ja que podria conside-
rar-se inconstitucional, en suposar 
una forma encoberta de l’anomenada 
“presó per deutes”.

DIRECCIÓ GENERAL 
DELS REGISTRES  
I DEL NOTARIAT

SUSPENSIÓ DE LA 
INSCRIPCIÓ D’UNA 
ESCRIPTURA DE 
PRÉSTEC HIPOTECARI 
CONCEDIT PELS 
RECURRENTS PER 
CLÀUSULES ABUSIVES

Direcció General dels Registres i del 
Notariat, 22 de juliol de 2015 (BOE 
núm. 224, 24 de setembre de 2015)

El present expedient es refereix a una 
escriptura de préstec hipotecari entre 
persones físiques amb la intervenció 
d’un intermediari financer i amb com-

pliment dels requisits d’informació de 
l’Ordre EHA/2899/2011 de transpa-
rència i protecció del client de serveis 
bancaris, tant pel que fa a l’empresa 
intermediària com pel que fa a les 
estipulacions del préstec hipotecari, 
en el qual es pacta un interès remu-
neratori fix del 14,99% i es reté per 
l’intermediari aproximadament el 38% 
del capital concedit per al pagament 
de diverses despeses, comissions i 
impostos, clàusules aquestes últimes 
que el registrador de la propietat qua-
lificant considera abusives. Segons es 
manifesta en l’escriptura, l’habitatge 
hipotecat no té la consideració d’habi-
tatge habitual.

Les qüestions que es discuteixen 
en el recurs són tres, l’aplicabilitat al 
supòsit de fet del Reial Decret Legis-
latiu 1/2007, de 16 de novembre, Llei 
General de Defensa dels Consumi-
dors i Usuaris atès que els prestadors 
són persones físiques que no estan 
dedicats habitualment a la concessió 
de préstecs, la competència dels re-
gistradors de la Propietat per qualifi-
car amb caràcter general el caràcter 
abusiu de les clàusules dels préstecs 
hipotecaris i, finalment, si realment 
tenen aquest caràcter els dos indicats 
pactes a què fa referència la nota de 
qualificació registral.

La resolució conclou que a més de 
l’aplicació de la Llei 2/2009, per la 
qual es regula la contractació amb les 
consumidors de préstecs o crèdits 
hipotecaris i de serveis d’intermedia-
ció per a la celebració també s’aplica 
la legislació sobre consumidors i usua-
ris, tenint en compte que la normativa 
sobre transparència i abusivitat no 
ha de ser objecte d’una interpretació 
literal sinó que ha de prevaler una 
interpretació extensiva preconsumidor 
en coherència amb la finalitat legal 
d’afavorir, respectivament, la informa-
ció i la protecció dels usuaris de ser-
veis financers (vegeu resolució de 29 
de setembre de 2014), que advoquen 
per l’aplicació de les dues normes. 



L
es principals novetats de la Llei 42/2015, de 
5 d’octubre, de reforma de la LEC, es vincu-
len amb el foment de les tecnologies de la 
informació i la comunicació als tràmits amb 
l’Administració de Justícia; l’ampliació de les 

atribucions dels procuradors en relació a la seva funció 
d’auxili processal; la modificació del judici verbal; la intro-
ducció de la possibilitat de revisar les clàusules abusives 
dels contractes al processos monitoris; i la reducció dels 
terminis de prescripció. Els articles modificats o als que 
s’afegeixen nous apartats amb motiu de la seva entrada 
en vigor, són els següents: 14, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 52, 
64, 77, 80, 130, 135, 146, 147, 151, 152, 154, 155, 159, 
161, 162, 164, 165, 167, 172, 175, 243, 255, 259, 260, 
264, 265, 273, 274, 276, 278, 320, 333, 336, 338, 339, 
346, 382, 383, 415, 429, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 
446, 447, 525, 540, 551, 552, 559, 560, 617, 641, 648, 
649, 656, 660, 671, 715, 775, 794, 800, 809, 815, 816, 
818 i 826. 

Sens perjudici que la disposició final dotzena, relativa a la 
seva entrada en vigor, consagra la regla general segons 
la qual la Llei 42/2015 entrarà en vigor al dia següent 
de la seva publicació al BOE, el cert és que des de la 
perspectiva de la implementació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en tot allò que fa referència 
als tràmits amb l’Administració de Justícia cal assen-
yalar, d’una banda, que a partir del primer de gener de 
2016, és quan serà obligatori per a tots els professionals 
utilitzar els sistemes telemàtics o electrònics existents a 
l’Administració de Justícia per a la presentació d’escrits 

i documents i la realització dels actes de comunicació 
processal; i de l’altra, que serà a partir del primer de 
gener de 2017, que els intervinents en un procés que no 
siguin professionals podran escollir entre la utilització o no 
d’aquests sistemes, a no ser que es tracti d’aquells subjec-
tes que estiguin obligats legalment a intervenir a través de 
mitjans electrònics. 

Els escrits i documents que hagin de presentar-se per via 
telemàtica o electrònica hauran d’indicar el tipus i nombre 
de l’expedient i l’any al qual vinguin referits. Hauran d’anar 
degudament foliats mitjançant un índex electrònic que 
permeti la seva localització i consulta. La seva presenta-
ció, que es podrà fer tots els dies de l’any, al llarg de les 
vint-i-quatre hores, es durà a terme fent servir signatura 
electrònica reconeguda i adaptada a allò que disposa la Llei 
18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació a l’Administració de 
Justícia. Només s’haurà d’aportar còpia en suport paper 
dels escrits i documents que es presentin via telemàtica o 
electrònica que donin lloc al primer emplaçament, citació o 
requeriment del demandat o executat. L’incompliment del 
deure d’ús de les tecnologies o de les especificacions tèc-
niques que es fixin comportarà que el secretari judicial ator-
gui un termini màxim de cinc dies per a la seva correcció (si 
aquesta no es produeix els escrits i documents es tindran 
per no presentats).  Els escrits i documents es presentaran 
en suport paper quan així ho hagi previst, expressament, 
la Llei. També es desenvolupen les garanties que han de 
reunir els justificants que acreditin la presentació dels do-
cuments i es realitzen les adaptacions necessàries quant al 

NOVETATS EN LA LLEI 
D’ENJUDICIAMENT CIVIL
L’ICAB va organitzar el 19 d’octubre una taula rodona 
sobre les modificacions més rellevants efectuades en la LEC 
i en altres normes civils. Tot seguit, trobareu els canvis més 
destacables exposats per un del ponents de la jornada

David Vallespín Pérez
Catedràtic de Dret Processal. 
Universitat de Barcelona
Col·legiat núm. 34.605
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trasllat de còpies dels documents presentats, així com en 
relació el seu valor probatori.

Si es té present que es persegueix que la comunicació 
electrònica sigui la forma habitual d’actuar davant l’Admi-
nistració de Justícia, no resulta gens estrany que la Llei 
42/2015 hagi establert que els actes de comunicació es 
puguin realitzar a la direcció electrònica habilitada pel 
destinatari o per un altre mitjà telemàtic (a partir de l’1 de 
gener de 2017). També s’incrementa la seguretat jurídica 
dels interessats mitjançant la previsió de noves mesures 
que garanteixin el coneixement de la posada a disposició 
dels actes de comunicació, com és el cas de l’enviament 
d’avisos de notificació, sempre que això sigui factible, als 
dispositius electrònics designats. S’introdueix, al mateix 
temps, la previsió d’identificació de la direcció de correu 
electrònic i del telèfon del demandat com una de les dades 
que poden ser útils per a la seva localització. Es produeix 
l’extensió de l’ús dels mitjans telemàtics a la tramitació 
dels exhorts, manaments i oficis, exhibició de documents 
en compliment de diligències preliminars o presentació 
dels informes pericials. I, per últim, en relació a la repre-
sentació, s’inclouen nous mitjans per a l’atorgament de 
l’apoderament apud acta mitjançant la compareixença elec-
trònica, així com per acreditar-la a l’àmbit de l’Administració 
de Justícia mitjançant la seva inscripció a l’arxiu electrònic 
d’apoderaments apud acta  (que entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2017).

La reforma també incorpora diferents modificacions quant 
a les funcions dels procuradors: es manté la possibilitat 
de realitzar els actes de comunicació i diferents d’execu-
ció, ja sigui pels funcionaris del Cos d’Auxili Judicial, bé pel 

procurador de la part 
que ho sol·liciti, però 
tot reforçant aquesta 
segona opció a través 
del reconeixement a 
aquests últims per a 
l’execució dels actes 
de comunicació, de la 
capacitat de certifi-
car, sense necessitat 
d’assistència de tes-
timonis; s’introdueix 
la necessitat que, 
en tot escrit pel que 
s’iniciï un procediment 

judicial, d’execució, o altre instància, el sol·licitant hagi d’ex-
pressar si desitja que els actes de comunicació es facin 
pel seu procurador; es concreta que a l’exercici d’aquestes 
funcions els procuradors hauran d’actuar de forma perso-
nal i indelegable i que la seva actuació serà impugnable 
davant del secretari judicial d’acord amb el tràmit previst 
als arts. 452 i 453 LEC, sent possible interposar recurs de 
revisió contra el decret resolutiu d’aquesta impugnació; 
i, directament relacionat amb l’actuació dels procuradors 
i amb l’objectiu d’unificar diferents pràctiques en relació 
als procediments de comptes jurades de procuradors i 
de reclamació d’honoraris dels advocats, s’estableix per 
aquests procediments la no exigència de postulació i, en 
conseqüència, l’absència de costes processals (en la línia ja 
reconeguda per la jurisprudència del TS).

El legislador també aprofita per introduir diferents modifi-
cacions (en línies generals encertades) quant a la regulació 

ES REDUEIX EL 
TERMINI GENE-
RAL DE PRESCRIP-
CIÓ DE LES ACCI-
ONS PERSONALS 
DE L’ARTICLE 1964 
DEL CODI CIVIL:  
5 ANYS

El 19 d’octubre va tenir lloc una conferència sobre la Llei d’enjudiciament civil en que van intervenir Jesús Sánchez, Eloy Moreno, Carlos 
Puigcerver Asor, Francisco González de Audicana, David Vallespín Pérez i Jesús Millan Lleopart.
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del judici verbal. Dins aquestes modificacions cal fer men-
ció, especialment, de les següents: a) s’aposta per la ge-
neralització, també al judici verbal, de la demanda pròpia 
del judici ordinari (malgrat que en aquells judicis verbals 
en els quals no s’actuï amb advocat i procurador, l’actor 
podrà formular demanda succinta, on es consignaran les 
dades i circumstàncies d’identificació del demandant i del 
demandat i el domicili o domicilis on puguin ser citats, i es 
fixarà amb claredat i precisió allò que es sol·liciti, concre-
tant els fets fonamentals sobre els quals es basi la petició 
– en aquest sentit es podran complimentar impresos 
normalitzats -); b) la introducció de la contestació escrita, 
que haurà de presentar-se en un termini de deu dies; c) 
la regulació del tràmit de conclusions; d) la regulació del 
règim de recursos de les resolucions sobre prova; e) la 
previsió de la possibilitat per les parts, sempre que l’òrgan 
jurisdiccional ho entengui pertinent, de renunciar a la ce-
lebració del tràmit de vista; i f) l’establiment de l’exigèn-
cia d’anunciar, amb antelació, la proposició de la prova 
de l’interrogatori de la part. Malauradament, la reforma 
no contempla cap regulació específica de les diligències 
finals al judici verbal.

Aquesta reforma processal n’incorpora, d’igual forma, 
diferents ajustos vinculats amb la regulació del procés 
monitori i l’execució dels laudes arbitrals. Quant al judici 
monitori s’estableix la possibilitat, als casos on la recla-
mació del deute es fonamenta en un contracte entre un 
empresari i professional i un consumidor o usuari, que 
el jutge pugui verificar l’existència de clàusules abusi-
ves. Amb aquesta previsió s’intenta donar compliment a 
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea, de 14 de juny de 2012 (assumpte Banco Español 
de Crédito, C-618/20). I pel que fa referència al despatx de 
l’execució de laudes arbitrals, s’incorpora la possibilitat del 
control judicial d’ofici de les clàusules arbitrals abusives 
contingudes en contractes celebrats entre empresaris o 
professionals amb consumidors o usuaris.

Finalment, la modificació legal s’aprofita per dur a terme 
una actualització del règim de la prescripció que conté el 
Codi Civil, de tal forma que es redueix el termini general 
de les accions personals de l’article 1964 (s’estableix un 
termini general de cinc anys); una adequació constitucio-
nal de les taxes judicials; i certes adaptacions relatives a 
la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal, a la Llei 1/1996, 
d’Assistència Jurídica Gratuïta, a la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrati-
va; a la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge; a la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere; i a la Llei 
29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció 
Integral a les Víctimes del Terrorisme. 

MESURES URGENTS PER AFRONTAR 
L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITAT-
GE I LA POBRESA ENERGÈTICA
Per Jesús Ma. Sánchez Garcia

Com a  complement i precisió de l’article publicat al núme-
ro 300, corresponent al Món Jurídic de setembre de 2015, 
l’autor vol fer constar el que segueix tot seguit:

“Convé tenir present que la inaplicació del dret de recom-
pra d’un crèdit litigiós de l’article 1535 del Codi Civil, que 
regula l’article 36, ap 3 i 4.3 de la Llei 9/2012, de 14 de no-
vembre de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit 
(d’ara endavant Llei 9/2012), ha quedat sense efecte, en 
haver estat derogada per la Llei 11/2015, de 18 de juny, 
de recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses 
de servei d’inversió (d’ara endavant Llei 11 / 2015), que en 
la disposició derogatòria estableix que “queden deroga-
des totes les normes d’igual o inferior rang que s’oposen 
al que preveu aquesta Llei i, en particular, la Llei 9/2012, 
de14 de novembre, de reestructuració i resolució d’enti-
tats de crèdit, excepte les seves disposicions modificati-
ves d’altres normes i les disposicions addicionals segona, 
tercera, quarta, sisena a tretzena, quinzena, dissetena, 
divuitena i vintena primera”.

L’actual article 29, ap. 4, lletra b) de la Llei 15/2015 esta-
bleix que “per a la transmissió de crèdits que tinguin la 
consideració de litigiosos, no és aplicable el que disposa 
l’article 1535 del Codi Civil”.

Aquesta previsió d’inaplicació de l’article 1535 del Codi 
Civil s’ha d’analitzar en el context de la Llei 11/2015, que 
regula la transmissió d’actius a una entitat pont o una so-
cietat de gestió d’actius en els articles 25 i següents i, al 
meu entendre , només per a aquests supòsits exclou en 
el seu article 29 l’aplicació de l’article 1535 del Codi Civil.

L’article 27, 2 de la Llei 11/2015, s’entén per entitat pont: 
“una societat anònima que podrà estar participada pel 
FROB o per una altra autoritat o mecanisme de finança-
ment públics, l’objecte és el desenvolupament total o 
parcial de les activitats de l’entitat en resolució, i la gestió 
de les accions o altres instruments de capital o de tots o 
part dels seus actius i passius. “

Per això sembla lògic interpretar que l’exclusió de l’exer-
cici del dret de recompra d’un crèdit litigiós l’empara de 
l’article 1535 del Codi Civil i, si escau, de la disposició 
addicional de la Llei 24/2015, només és aplicable en els 
supòsits específicament regulats en l’article 29 de la 
Llei 11/2015, és a dir quan es produeixi la transmissió 
d’actius o passius a una entitat pont o la transmissió 
d’actius o passius a una societat de gestió d’actius”.
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APOSTEM PER  
LA FORMACIÓ  
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sap que la 
formació és una de les claus per al bon exercici de la 
professió. El mes d’octubre és quan s’inicia la forma-
ció especialitzada, ja sigui a través dels màsters o del 
postgrau en pràctica jurídica, que imparteix l’Escola de 
Pràctica Jurídica. 

Aquest octubre s’han iniciat els Màsters de Laboral, pro-
cessal Civil, Fiscal, Negocis, Advocacia Penal, Societat de 
la Informació i Mediació, amb un total de 175 alumnes. Al 
gener s’iniciaran els Màsters de Propietat industrial i inte-
l·lectual, Litigació Administrativa, Família, Restructuring i 
Concursal i Dret de l’Esport.

L’Escola de Pràctica Jurídica, que enguany celebra el 
seu 50è aniversari, compta actualment amb prop de 80 
alumnes per a la primera edició del Postgrau en pràctica 
jurídica. S’estan realitzant 4 grups de dret civil, 3 grups de 
dret penal, 2 grups de dret laboral i de dret mercantil i 1 
grup de dret de família. Eguany, com novetat, s’iniciarà al 
gener una segona edició del Postgrau. 

Les inscripcions tant per al Postgrau de l’EPJ com per als 
Màsters ja estan obertes. 

A www.icab.cat teniu tota la informació sobre aquests 
i altres cursos que us poden facilitar l’exercici de la 
professió!  

L’ICAB ESTRENA LA 
SEVA PLATAFORMA 
D’E-LEARNING
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha impulsat la 
seva pròpia plataforma d’e-Learning. Es tracta d’una 
espai d’aprenentatge que usa les noves tecnologies per 
facilitar el seguiment d’un curs ja que es disposa de tot 
el material didàctic, d’espais per interelacionar-se tant 
els professors com amb els alumnes, etc. 

 
Amb aquest model d’aprenentatge, que combina la for-
mació a distància amb alguna sessió presencial, es vol 
donar possibilitats de formació a totes aquelles perso-
nes que pels motius que sigui, no puguin desplaçar-se 
fins les aules de l’ICAB per realitzar-los.

La primera proposta programada a través d’aquesta nova 
plataforma va ser un curs on-line sobre la Reforma del 
Codi Penal.

L’ICAB GESTIONA 10 
BEQUES ERASMUS + 
DE LA UNIÓ EUROPEA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va aconseguir, en 
el marc del programa europeu de beques Erasmus+, 10 
mobilitats per al període 2015 amb un període d’exe-

e-LEARNING
AMB EL PROGRAMA D’E-LEARNING DE 

L’ICAB ET PODRÀS FORMAR DES DE 
CASA. FORMACIÓ CONTINUADA  SOBRE
LES DARRERES NOVETATS LEGISLATIVES. 
TRIA EL TEU RACÓ FAVORIT. APROFITA 

LA COMODITAT DE CASA TEVA PER
CONCENTRAR-TE EN LA TEVA FORMACIÓ.

COM A CASA, ENLLOC.

FORMACIÓ ICAB

FORMACIO@ICAB.CAT
WWW.ICAB.CAT
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cució de 20 mesos. Aquest programa, alineat amb les 
necessitats generades per la creixent internacionalitza-
ció de la professió d’advocat, té com a objectiu promou-
re l’aprenentatge a través de la mobilitat d’advocats que 
comencen en l’exercici de la professió dins els estats 
membres de la UE, de manera que l’ICAB realitzarà les 
gestions per tal que els candidats seleccionats puguin 
realitzar pràctiques en despatxos d’advocats d’arreu 
d’Europa. 

Durant el període de pràctiques, els advocats seleccio-
nats per gaudir de les beques del programa Erasmus+ 
han d’assolir un coneixement bàsic d’altres sistemes 
jurídics de la Unió Europea; practicar i desenvolupar ha-
bilitats i capacitats comuns per als advocats europeus i 
també millorar les seves habilitats lingüístiques així com 
el coneixement d’altres llengües. 

Els estudiants que vulguin sol·licitar ésser beneficiaris 
d’una beca Erasmus+ han d’estar matriculats en una 
institució d’ensenyament superior per a l’obtenció d’un 
títol  o qualificació de nivell superior, inclosos els estudis 
de doctorat i de màster, acollint-se als acords interinsti-
tucionals entre les institucions d’origen i destí, que han 
d’estar en possessió de la Carta Erasmus d’Educació 
Superior (ECHE). En aquest sentit, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona ha signat un acord amb les facultats 
de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la 
Universitat Oberta de Catalunya.

Podeu seguir totes les informacions i novetats relatives 
al programa de beques Erasmus+ a través de l’apartat 

d’Internacional de la nostra plana web www.icab.cat així 
com a través de les xarxes socials.

NOVETATS PER OBTENIR LA 
NACIONALITAT ESPANYOLA 
PER RESIDÈNCIA  

La Comissió d’Estrangeria del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona va organitzar el 16 de setembre una jornada 
per donar a conèixer les principals novetats en el pro-
cediment per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola 
per residència, que s’han modificat arran de l’entrada en 
vigor de la reforma administrativa en l’àmbit de l’Admi-
nistració de Justícia i del Registre Civil.

En la jornada van participar com a ponents Philippe Ro-
bertet, subdirector d’Anàlisi i Estratègia de l’Institut Cer-
vantes i amb Jesús Santa-Bárbara Rupérez, subdirector 
General de Nacionalitat i Estat Civil. L’acte el va  moderar 
Antonio Segura Garcia Consuegra, vocal de la Comissió 
d’Estrangeria de l’ICAB. 

En el marc d’aquesta acte, es va explicar que tots els 
aspirants a obtenir la nacionalitat per residència hauran 
de passar un examen, el “CCSE” (sigles de Coneixe-
ments Constitucionals i Socioculturals d’ Espanya), de 
coneixements sobre la realitat social i cultural d’Espan-
ya. Es tracta d’un examen tipus test de 25 preguntes i 
per aprovar-lo s’haurà de contestar correctament un  

Entrega de diplomes de l’EPJ el passat mes de juliol.
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mínim de 15. L ’elaboració d’aquest examen l’ha fet 
l’Institut Cervantes, d’acord amb l’anunci que va fer el 
Ministeri de Justícia a l’abril de 2014. 

Per realitzar aquesta prova hi ha la possibilitat d’exa-
minar-se una segona vegada sense cost afegit (la taxa 
dóna dret a presentar-se a l’examen en dues ocasions 
en un període de 18 mesos). 

Els estrangers que decideixen sol·licitar la nacionalitat 
hauran de fer preferentment els tràmits on-line i fer  el 
pagament d’una taxa de 100 euros per poder iniciar l’ex-
pedient de tramitació, fet que fins ara no passava ja que 
la gestió al registre civil era gratuïta. Per aquest motiu 
des de l’ICAB es qualifica de “preocupant” aquesta si-
tuació pel sobre cost que implica a l’estranger.

QUEIXA DE L’ ‘ABOGACÍA 
ESPAÑOLA’ PER L’ACTUACIÓ 
DEL GOVERN HONGARÈS 

El passat 17 de setembre el Consejo General de la 
Abogacía Española va elevar una queixa a les auto-
ritats europees i hongareses, tant per l’ús de gasos 
lacrimògens i canons d’aigua contra els immigrants 
concentrats a la frontera d’Hongria amb Sèrbia, com 
per les sancions penals imposades a les persones 
refugiades que han creuat aquesta frontera en els 
darrers mesos.

PROTOCOL DE 
RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES ICAB-
MOSSOS D’ESQUADRA
 
El departament d’Interior i l’ICAB van signar el passat 1 
d’octubre un protocol per resoldre els conflictes que es 
puguin produir entre els membres de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra i els advocats col·legiats 
a l’ICAB durant les seves actuacions professionals en 
exercici de les seves funcions.

L’ICAB i la Direcció General de la Policia (DGP) van cons-
tituir una Comissió Mixta que té entre les seves finalitats 
la resolució de conflictes que puguin produir-se entre 
professionals d’ambdues institucions, i és en aquest 
context en el que s’emmarca l’acord.

El procés per a resoldre el conflicte consisteix en la par-
ticipació voluntària de les parts en un procés de diàleg i 
comunicació. I a aquests efectes es celebrarà una reunió 
entre les parts que hagin tingut la controvèrsia. A les 
sessions assistiran també els representants de les dues 
institucions, els quals intervindran com a mediadors 
entre les parts.

La Comissió Mixta ICAB-DGP farà un informe anual de 
seguiment dels processos per a resoldre conflictes que 

El conseller d’Interior, Jordi Jané, i el degà del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, durant l’acte de la signatura.
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han estat realitzats, dels centres de treball on s’han pro-
duït els conflictes, del compliment dels acords assolits 
i de totes aquelles qüestions que considerin rellevants 
en relació amb les controvèrsies que es puguin produir 
entre els membres d’ambdues institucions.

NOU CICLE DE CONFERÈNCIES 
DE ‘DRET PER A NO JURISTES’

La Biblioteca del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
reinicia el cicle de conferències ‘Dret per a no juristes’ 
que té com a objectiu donar a conèixer a la ciutadania 
diferents conceptes jurídics de forma planera i senzilla. 

Les sessions tindran lloc el tercer dimarts de cada mes, 
a les 19 hores, en un espai emblemàtic com és la Biblio-
teca del Col·legi, considerada una de les millors bibliote-
ques jurídiques privades d’Europa, i concretament a la 
Sala de Dret Marítim de la Biblioteca.

L’advocat coordinador d’aquesta activitat i president de 
l’ANUE, (Associació per a les Nacions Unides a Euro-
pa), Eduard Sagarra va explicar el dia 20 de octubre ‘Els 
Drets de Refugiats i asilats a Europa’

Altres conferències: 17 de novembre, a les 19h: El meu 
fill se separa: què puc fer? Què no s’ha de fer? A 
càrrec de la vicedegana de l’ICAB Rosa M. Barberà. 15 
de desembre, a les 19h: El dret del Medi Ambient. A 
càrrec de l’advocat Rafel Audivert Arau i se celebrarà el 
dimarts 15 de desembre

19 de gener a les 19h: Testaments i Herències. A càrrec 
de l’advocat Santiago Espiau Espiau 

Les inscripcions es poden realitzar a través de  
www.icab.cat.

L’ICAB DÓNA SUPORT 
A DIFERENTS ONG 
L’ICAB recolza algunes campanyes solidàries i inicia-
tives que realitzen diferents ONG. Participa periò-
dicament en les campanyes de donació de sang 
de Creu Roja, fa contribucions econòmiques per al 
Banc d’Aliments, organitza el Mercat Solidari de Sant 
Raimon, i compta amb la Fundació Ignasi de Gispert, 
que ofereix ajuda als advocats que es troben en una 
situació difícil.  

També dóna difusió a través dels seus canals de comu-
nicació de les accions que realitzen diferents entitats 
amb l’objectiu que els col·legiats que ho desitgin pu-
guin col·laborar-hi activament. 

Així per exemple, la Fundació Talita – que té com objec-
tiu donar resposta compromesa i coherent a la diversi-
tat, treballant la integració i la inclusió de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives 
especials- té actualment una campanya de compra de 
calendaris “Mini Calendaris Talita”. Aquests es poden ad-
quirir a través del web www.fundaciontalita.org

La Fundació Juan Bonal, una ONG creada per la Con-
gregació de les Germanes de la Caritat de Santa Anna, 
tenen una campanya per ajudar a pal·liar la situació 
al Nepal, després del terratrèmol de 7,9 graus que va 
provocar milers de morts i que un milió de nens neces-
sitessin ajuda humanitària urgent. Per això la Fundació 
demana ajuda  aliments, aigua, medicaments i altres 
elements de primera necessitat. 

La Fundació Adapta 2 treballa per tal que les perso-
nes amb discapacitat practiquin esport com a teràpia 
de rehabilitació i per afavorir la seva integració social. 
A través del programa ‘Aqua Azul’ de natació adaptada 
volen aconseguir que les persones amb discapacitat 
que estan en hospitals practiquin esport com a teràpia 
de rehabilitació i alhora d’integració quotidiana.

Eduard Sagarra va donar la conferència a la Sala de dret marítim de 
la Biblioteca.
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LA MUTUALIDAD, 
5.000 MILIONS D’EUROS 
D’ESTALVI GESTIONAT 
  
•  Aquesta xifra marca una fita de la història de l’entitat si 
es té en compte que aquest volum gairebé triplica el que 
tenia abans de començar el projecte del Pla Universal 
l’any 2005. 

•  Al tancament del primer semestre, la Mutualidad ha as-
solit una rendibilitat d’un 5,67% el 2015, fet que permetrà 
sostenir per damunt del 5% de rendibilitat final a favor del 
Pla Universal.

Acabat de començar el tercer trimestre del 2015, la Mu-
tualidad ha arribat a la xifra rècord de 5.000 milions d’eu-
ros, quantitat simbòlica que marca un fita, més rellevant 
encara si es té en compte que aquest volum representa 
gairebé el triple (1.804 M€) del que tenia abans de co-
mençar el projecte del Pla Universal l’any 2005. 

CAPITALITZACIÓ INDIVIDUAL PLENA,  
UNA DE LES CLAUS DEL CREIXEMENT  
DE LA MUTUALIDAD
Cal destacar que el fet d’haver deixat enrere els sistemes 
de repartiment per passar a la capitalització individual plena 
és el que ha permès als advocats crear uns plans de previ-
sió propis a la mida de les seves necessitats, i aporta uns 
fons que abans, amb el sistema de repartiment, cada un 
s’estimava més mantenir sota la seva custòdia. 

Les aportacions extraordinàries, l’augment de les apor-
tacions periòdiques, el trasllat a la Mutualidad d’asse-
gurances de vida i de plans de pensions que abans els 
mutualistes mantenien en altres entitats, i també els 
nous serveis que ara ofereix, com per exemple l’assegu-
rança de rendes vitalícies, el Pla Júnior, el Pla d’Estalvi 5 o 
l’obertura de la Mutualidad als familiars dels advocats, han 
estat les claus d’aquest creixement. 

ESTALVI GESTIONAT I RENDIBILITAT AL  
TANCAMENT DEL PRIMER SEMESTRE
Al tancament del primer semestre, el volum d’estalvi 
gestionat ha assolit els 5.009 milions d’euros gràcies a la 
gestió dels fons i a les aportacions que els mutualistes 
han fet als seus plans, que han ascendit a 253 milions 
d’euros. 

La Mutualidad preveu assolir una rendibilitat pròxima al 
5,60% l’any 2015, fet que permetrà sostenir per damunt 
del 5% a favor del Pla Universal, ja que el 90% de la ren-
dibilitat s’abona directament als mutualistes i d’aquesta 
manera augmenta el seu saldo de posició de la Mutualidad. 

AGRAÏMENT

Per Josep Mª Antràs i Badia. 

“En llegir les aportacions que vàrem fer els antics de-
gans al número de setembre del ‘Món Jurídic’ per cele-
brar la publicació del número 300, vaig copsar una greu 
omissió a la meva col·laboració. En agrair, al final, als 
que han estat responsables de la revista en els diferents 
deganats i esmentar-ne els noms, vaig oblidar a l’únic 
que no podia oblidar: l’Agustí Bassols i Pascual, que ho 
va ser-ho durant el meu deganat.

El greuge d’aquesta omissió és encara més punyent, si es 
té en compte l’empremta que li va donar l’Agustí Bassols a la 
publicació, fent un salt de qualitat respecte al primer projecte 
heretat del degà Plasencia. A més de servir de vehicle de 
comunicació entre el Col·legi i els col·legiats, ‘Món Jurídic’ 
va incorporar articles d’opinió i de debat, entrevistes i repor-
tatges sobre temes d’actualitat de la nostra professió. També 
va fer la millora del seu disseny, amb una coberta de paper 
‘couché’ a dues tintes i l’ampliació del número de pàgines a 
trenta-sis, així com la simplificació i racionalització del procés 
d’elaboració de la revista, creant el Consell Assessor, el pri-
mer dels quals formaven els senyors  Josep Gajo, Francesc 
Ramos, Joan Forner, Isabel Nasarre i Joana Bonet (cap de 
premsa del Col·legi, que desprès esdevindria en la coneguda 
periodista que és actualment), i també va aconseguir que la 
revista s’autofinancés.

Penso que és un deure de justícia fer-ho constar, amb les 
meves disculpes al company Bassols, i el prec de la publica-
ció d’aquesta carta al proper número de ‘Món Jurídic’.”

DEFUNCIONS

Leonardo Alfaro Ferrer, Ricardo Gómez Montejo, Octavi 
Labarta i Ferrer, Bernandino José Luis Martin Ortigosa, 
Luis Martínez Arrizabalaga, Sergi de Mas Bach, Eudard 
Molina Villanova, Juan Antonio Polo Sánchez, Francisco 
Pujol Zarzosa i Ramon Vayreda Casaponsa. 





D
es de l’inici de l’any 2011, la Comissió de 
Normativa del Col·legi desplega la seva 
activitat havent establert com a objectius 
prioritaris el seguiment de la producció 
normativa dels diversos òrgans legislatius 

i governamentals que afectin de manera essencial la 
professió o els col·legiats. Per això, estudia els diferents 
projectes normatius, prepara esmenes i al·legacions i 
proposa a la Junta del Col·legi que consideri l’oportunitat 
i conveniència de plantejar-les davant les diverses institu-
cions i instàncies polítiques.

Aquesta tasca ha permès que l’ICAB passi a tenir una 
presència real i efectiva davant del Parlament, de les 
Corts Generals i del Govern en els àmbits que són pro-
pis d’aquestes institucions i que afecten els interessos 
dels col·legiats. Fins i tot des de finals de l’any 2013 ha 
ampliat la seva activitat, passant a coordinar les actu-
acions que, en matèria de normativa, duu a terme el 
Consell de l’Advocacia Catalana, suggerint una actuació 
conjunta des de les corporacions com a única veu en 
defensa dels interessos de la professió.

Arribats a aquest moment la Comissió de Normativa s’ha 
incorporat al procés d’auditoria per tal d’implementar la 
normativa ISO que l’ICAB està adoptant en els seus dife-
rents serveis. Això ha de permetre una millora de la seva 
activitat i ha d’oferir la possibilitat de tenir una informació 
més contrastada de la seva tasca. Així, volem oferir-vos 

alguna informació d’interès que la implementació que 
aquest procés ha posat en relleu de l’activitat d’aquests 
últims sis mesos.

La situació resulta rellevant, a més, perquè coincideix 
amb l’acabament –en paral·lel-- de dues legislatures (la 

del Parlament i la de 
les Corts Generals) i 
la comparació entre 
ambdues.

Durant aquest perí-
ode de temps que 
comentem s’ha ratifi-
cat l’aprovació de dis-
posicions de l’Estat 
amb rang legal sobre 
les que difícilment 
es pot aconseguir la 
incorporació de mo-
dificacions, que són 
els Reials decrets llei. 

Han estat una 
característica molt 
rellevant d’aquesta 

legislatura: 75 Reials decrets llei (fins avui) durant la legis-
latura (7 d’ells en els últims sis mesos). Aquest fenomen 
manifesta l’existència d’una majoria absoluta que, en allò 

COMISSIÓ DE NORMATIVA ICAB:  
FENT EL SEGUIMENT DE LA PRODUCCIÓ 
NORMATIVA LEGISLATIVA I GOVERNAMENTAL 
Balanç de l’actuació que la Comissió de Normativa ha estat duent a terme 
en els darrers gairebé 5 anys, participant en l’elaboració de les diferents 
iniciatives legislatives i governamentals, estatals i autonòmiques, per tal de 
defensar els interessos del ciutadà i del col·lectiu.

Isidor Garcia
Coordinador de la Comissió de Normativa

FRUIT DE LA MA-
JORIA ABSOLUTA 
DEL CONGRÉS, 
S’HAN PROMUL-
GAT 75 REIALS 
DECRETS LLEI 
(FINS AVUI) DU-
RANT LA LEGIS-
LATURA (7 D’ELLS 
EN ELS ÚLTIMS  
SIS MESOS)  
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que fa als suggeriments i peticions fetes des de l’ICAB –
per a tots tipus de normes legals- ha comportat que hagin 
estat excepcionalment acceptades. En aquests darrers 
sis mesos s’han acceptat esmenes de forma fragmentà-
ria en 2 de les 9 lleis sobre les que s’han intentat incorpo-
rar suggeriments o esmenes. Només en la Llei Orgànica 
5/2015, que ha modificat la LECrim (per transposició de 
Directives comunitàries en la matèria) i en la Llei 25/2015, 
que ha incorporat l’anomenat mecanisme de “segona 
oportunitat”, s’han recollit parcialment alguns suggeri-
ments que no comporten en cap cas més del 25% del 
que es va suggerir. I el que és més lamentable, lleis com 
la 9/2015, de mesures urgents en matèria concursal (que 
pretenia millorar la transmissió d’empreses sotmeses a 
concurs) o la 15/2015, de Jurisdicció Voluntària, no han 
recollit cap de les pretensions reclamades i han acabat 
sent aprovades de forma que poden crear efectes molt 
poc afavoridors per als interessos de l’advocacia. Com 
a informació de darrera hora, alguna proposta s’acaba 
d’incorporar en les recents reformes de la LECrim i de 
la LEC. En el primer cas, la reivindicació que en els nous 
procediments enjudiciadors dels judicis per delictes lleus 
es garanteixi l’assistència lletrada. En el segon, la tramita-
ció de l’oposició per clàusules abusives en el monitori i el 
moment preclusiu de presentació de mitjans de prova en 
el nou judici verbal.

Molt diferent ha estat la legislatura del Parlament de Cata-
lunya, que no ha tingut majories absolutes en la Cambra. 
Això ha portat que la regla general hagi estat que de la 
majoria dels projectes de llei sobre els que s’han fet sug-

geriments o esmenes s’hagin admès propostes. Encara 
més, podríem dir que progressivament durant la legislatu-
ra aquestes incorporacions s’han anat incrementant. Així, 
s’han incorporat el 25% de les propostes formulades a la 

Llei 20/2014, del Codi 
de Consum, al voltant 
d’un 40% de les 
propostes sobre la re-
forma de la propietat 
horitzontal (operada 
mitjançant la Llei 
5/2015) i la nova regu-
lació de les propietats 
temporal i compartida 
(Llei 19/2015). Encara 
més: un 66% de les 
propostes fetes a la 
Llei 6/2015, incorpo-
rant la previsió que la 
mediació pugui ser 
causa de suspensió 
de la prescripció de 
pretensions que fins 
a aquest moment 
no era contempla-

da al Dret Civil de Catalunya. I, sens dubte, la que més 
rellevància ha tingut ha estat la incorporació de les dues 
propostes formulades a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica. Les  propostes 
incorporades han estat les que preveuen que, en cas que 
el consumidor deutor s’aculli als procediments previstos 
en aquesta llei per a obtenir la cancel·lació del passiu no 
satisfet, el fiador també en pot gaudir, sempre que tingui 
amb el deutor una relació de parentiu per consanguinitat 
o afinitat de fins al tercer grau. Es troba així una solució 
a la problemàtica que moltes famílies han vingut patint 
en aquests darrers temps, en què el deute personal d’un 
deutor hipotecari es convertia en deute que posava en 
risc el patrimoni de pares i germans del deutor. També 
s’ha incorporat un mecanisme que permet impedir l’ac-
tuació de determinades entitats que adquireixen crèdits 
garantits amb l’habitatge d’un deutor que és consumidor 
per imports ínfims sense que els deutors afectats puguin 
aturar el procés. La llei incorpora la possibilitat que el 
deutor, pagant el cessionari el preu que aquest ha pagat 
(més interessos i despeses que li ha causat la reclamació) 
adquireixi el crèdit que operava en contra seu i s’alliberi 
del deute, salvant del procés l’habitatge ofert en garantia.

Esperem que les dues legislatures que s’obren a finals 
d’aquest any permetin incorporar més propostes de 
l’ICAB i de l’advocacia catalana en general. 

EL PARLAMENT 
DE CATALUNYA, 
QUE NO HA TIN-
GUT MAJORI-
ES ABSOLUTES, 
HA PERMÈS QUE 
GRAN PART DELS 
SUGGERIMENTS 
O ESMENES DE 
L’ICAB S’HAGIN 
ADMÈS  



L
’Administració de Justícia ha optat per un 
sistema d’implantació progressiva del sis-
tema de comunicacions telemàtiques. Les 
notificacions electròniques en l’actualitat són 
voluntàries per part del destinatari, amb ex-

clusió de determinats col·lectius als quals, actualment, ja 
afecta la seva obligatorietat (Advocacia de l’Estat, Servei 
Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social, Ministe-
ri Fiscal i Procuradors: arts. 151, 154 i 162 de la LEC).

La modificació de la LEC, operada a través de la Llei 
42/2015, de 5 d’octubre , implica un nou salt en aquesta 
implantació progressiva de les comunicacions elec-
tròniques, ja que la reforma preveu que, a partir de l’1 
de gener de 2016, els professionals de la justícia i els 
òrgans judicials estiguin obligats a utilitzar els siste-
mes telemàtics existents per a la presentació d’escrits 
i documents, i la realització dels actes de comunicació 
processal, respecte dels procediments iniciats amb pos-
terioritat a l’1 de gener de 2016. (Disposició Addicional 
primer de la Llei 42/15, de 5 d’octubre).

Per altra banda, la modificació de l’article 162.2 de la 
LEC indica, també, que en el cas de què consti la co-
rrecta remissió de l’acte de comunicació pels indicats 
mitjans tècnics, i hagin transcorregut tres dies (hàbils, 
en tant que termini processal, art. 133.2 LEC), sense 
que el destinatari accedeixi al seu contingut, es conside-
rarà que la comunicació ha estat practicada legalment, 
desplegant plenament els seus efectes.

L’anàlisi de la situació d’aquesta modificació legal obliga 
a plantejar-nos diferents qüestions:

• La primera d’elles és la convicció de què els advocats 
estem obligats a una modernització professional en l’àm-
bit de les telecomunicacions. 

• La segona ens porta a analitzar en quines situacions 
ens podrem veure directament afectats per aquest 
canvi: 

Tots aquells procediments en els quals no disposem 
de procurador que representi al nostre client davant 
l’òrgan judicial: procediments davant la jurisdicció 
social, de l’àmbit del contenciós-administratiu, pro-
cediments penals en fase d’instrucció, jurisdicció 
de menors o procediments civils en els quals no és 
preceptiva la intervenció de procurador i hem optat (o 
ens veiem obligats en el cas de les designes de torn 
d’ofici en aquells procediments en els quals la seva 
intervenció no és preceptiva) per no designar Procura-
dor que representi al nostre client.

• Una altra qüestió, a la vista de la redacció de la 
modificació projectada, recau directament en l’àmbit 
deontològic i de la nostra responsabilitat professional, 
en tant que, el no accedir en el termini de tres dies 
hàbils al sistema on es trobaran les comunicacions 
judicials, comportarà directament que es tindran per 
notificats legalment, desplegant la comunicació els 
seus efectes;  reflexió aquesta que reforça la prime-
ra de les qüestions exposades: es fa imprescindible 
l’adopció de nous hàbits professionals per la recollida 
de notificacions judicials. 

• Finalment, quant a la presentació dels escrits davant 
l’oficina judicial, haurà de ser també a través dels 
nous mitjans telemàtics. En aquest sentit, pel que fa 
a la signatura dels documents, aquesta, necessària-
ment, en el nou sistema ha de ser mitjançant signa-
tura electrònica degudament reconeguda, si bé hem 
d’indicar que la presentació d’escrits no afecta igual-
ment a tots els territoris, com més endavant indica-
rem.

LA MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA:  
ELS ADVOCATS DAVANT  EL PROJECTE  
PAPER ZERO (LEXNET I E-JUSTICIA)

Eva Pous 
Col·legiada núm. 24.196

Julia Herrero
Col·legiada núm. 14.244
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Són moltes les preguntes respecte de qüestions pràcti-
ques que ens podem fer en els moments actuals sobre 
aquesta profunda reforma que ens afecta directament. 

Intentem una primera aproximació:

1.- De quins mitjans m’he de dotar per tal de què l’1 
de gener de 2016 estigui preparat per poder treballar 
amb el nou sistema?

• Connexió a Internet per poder accedir a la plataforma 
de comunicacions amb els òrgans judicials.

• Disposar de signatura electrònica reconeguda: en 
aquest sentit la targeta ACA de RedAbogacia dóna 
compliment a aquest requeriment, sense perjudici de 
què també es pugui fer servir el DNI electrònic o altra 
firma digital certificada. Si optes per la targeta ACA, que 

t’identifica com a 
advocat, el Servei 
d’Atenció al Col·le-
giat de l’ ICAB et 
proporcionarà aques-
ta eina.

Una correcta actua-
lització de les dades 
professionals davant 
del col·legi: el mail 
professional ha de 
ser una eina que 
estigui permanent-
ment actualitzada, 
de forma que l’ ICAB 
disposi sempre del 
teu mail actual. Mai 
aquesta actualit-
zació ha estat tan 
necessària com en 

aquests moments. No només perquè és una obligació 
estatutària (article 19) sinó també perquè es tracta d’una 
obligació legal (article 6 de la Llei 18/2011 reguladora de 
l’ús de les eines tecnològiques) i una eina imprescindible 
de contacte amb els nostres clients en aquests temps. 
Pel que fa a aquest punt, l’ ICAB està duent a terme una 
nova actualització de la Guia Judicial, amb la finalitat de 
què l’1 de gener de 2016 tothom tingui les seves dades 
correctament introduïdes a la base de dades col·legial.

2.- Com funcionarà aquest nou sistema pel que fa a 
la recepció de notificacions?LexNet és una plataforma 
informàtica del Ministeri de Justícia que serveix per a la 
presentació de demandes i escrits per part dels pro-

fessionals jurídics als jutjats, així com, la notificació d’ 
escrits i resolucions per part dels òrgans judicials.

El CGAE, a través de RedAbogacía, ha desenvolupat 
Lexnet Abogacía, portal d’accés a LexNet que permet 
les mateixes funcionalitats i n’incorpora d’altres per 
facilitar l’ús de l’eina. 

L’ICAB ha sol·licitat al Ministeri de Justícia que també es 
pugui accedir a la plataforma LexNet de forma directa, 
per tal de què els advocats que disposin de firmes digi-
tals diferents a l’ACA puguin accedir a les seves comuni-
cacions/notificacions judicials. 

Actualment el Ministeri està desenvolupant aquesta 
funcionalitat.

3.- Aquest sistema estarà operatiu per tot el territo-
ri de l’Estat? LexNet és un sistema desenvolupat pel 
Ministeri de Justícia. La convivència amb CCAA amb 
competències assumides en matèria de Justícia i que 
han vist traspassades les funcions i serveis en relació als 
mitjans materials de l’Administració de Justícia, obliga 
a l’establiment de convenis de cooperació tecnològica 
entre ambdues institucions. La convivència de platafor-
mes informàtiques del Ministeri i de CCAA pot provocar 
que el sistema d’accés a les comunicacions electròni-
ques amb els jutjats sigui diferent segons la CCAA on 
estigui situat l’òrgan judicial.

En aquest sentit, l’ ICAB també ha sol·licitat al Ministeri 
de Justícia que, al web institucional, figuri informació 
suficient i detallada sobre el sistema operatiu a cada 
Comunitat Autònoma. 

Pel que fa a Catalunya, i respecte els òrgans judicials 
situats a Catalunya, es donarà una convivència entre la 
plataforma LexNet i la plataforma pròpia de la Generalitat 
de Catalunya (e-justícia), de forma que: 

• La recepció de notificacions es farà a través de la 
plataforma LexNet del Ministeri de Justícia i/o el portal 
d’accés LexNet Abogacía del CGAE. 

• La presentació d’escrits serà a través de la plataforma 
e-justicia del Departament de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya. Segons ha informat el Departament 
de Justícia, a data 1 de gener de 2016, la presentació 
d’escrits per via telemàtica afectarà al social i a primera 
instància civil (procediments sense procurador), restant 
la resta de jurisdiccions i els jutjats mixtes de primera 
instància i instrucció, al calendari de desplegament que 
el Departament ha de comunicar. 

NO ACCEDIR EN 
EL TERMINI DE 
TRES DIES HÀBILS 
AL SISTEMA ON 
ES TROBARAN 
LES COMUNICA-
CIONS JUDICIALS, 
COMPORTARÀ 
DIRECTAMENT 
QUE ES TINDRAN 
PER NOTIFICATS 
LEGALMENT
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4.- Disposaré d’alertes que m’indiquin que tinc notifi-
cacions en el sistema? Aquestes alertes es podran con-
figurar, actualment, únicament en el sistema de Lexnet 
Abogacía, alertes que s’envien al correu electrònic o per 
SMS al mòbil, i que informen de la recepció de noves 
notificacions.

En la plataforma desenvolupada pel Ministeri de Jus-
tícia no s’ha previst desplegar, de moment, aquestes 
alertes, que ens poden ajudar en la nostra feina habi-
tual.

Malgrat el sistema d’alertes, serà convenient que entre 
els hàbits professionals habituals incorporem el d’accedir 
diàriament a la plataforma informàtica per a la comprova-
ció de l’existència de notificacions judicials. 

El fet de no rebre l’alerta no eximeix al professional de la 
seva responsabilitat, en cas de què s’hagi rebut la notifi-
cació i el sistema d’alertes, per qualsevol motiu, no hagi 
actuat correctement. No és sinònim de què no existeixi 
realment una notificació.

5.- Quins escrits hauré de presentar per aquest nou 
sistema?

Tots els escrits, tant els que inicien el procediment, com 
la resta, hauran de ser presentats per les noves vies te-
lemàtiques. Requisit imprescindible serà sempre la sig-
natura electrònica degudament reconeguda, mitjançant 
el certificat digital. 

L’aplicació retornarà com a justificant de la seva pre-
sentació el primer full de l’escrit presentat, en forma 
d’imatge digitalitzada del document amb la data i hora 
de presentació i número de registre.

(Recordem que la plataforma Lexnet no serà útil per 
a la presentació d’escrits davant els òrgans judicials 
situats a Catalunya, com s’ha indicat anteriorment.) 

6.- Podré presentar escrits en paper?  
Al RD 84/2007, de 26 de gener, annex VI, s’indica que 
quan, per les singulars característiques d’un docu-
ment, el sistema no permeti la seva incorporació com 
annex pel seu enviament en forma telemàtica, es farà 
arribar la documentació al destinatari per altres mit-
jans, en la forma que indiquin les normes processals 
fent referència a les dades identificatives de l’envia-
ment telemàtic de l’escrit. Per la seva banda, l’art. 
38.2.d de la Llei 18/2011 indica que en aquest cas, 
s’haurà de presentar el següent dia hàbil a aquell en 
què es va fer l’enviament telemàtic.

La reforma de la LEC indica en aquest punt que si el 
servei de comunicacions és insuficient per a la presen-
tació dels escrits o documents, s’haurà de presentar en 
suport electrònic en l’oficina judicial en el mateix dia o 
següent hàbil, juntament amb el justificant expedit pel 
servidor acreditatiu d’haver intentat la presentació te-
lemàtica sense èxit.

7.- L’òrgan judicial em podrà rebutjar la presentació 
dels meus escrits en paper? L’article 43 de la Llei 18/11 
indica que davant l’ incompliment de l’obligació d’ús de 
les tecnologies per un professional de la justícia en la 
seva primera comunicació amb l’ òrgan judicial provo-
carà la concessió d’un termini màxim de cinc dies amb 
l’advertiment de què totes les actuacions davant aquest 
òrgan, en aquell o altre procediment, i davant qualsevol 
òrgan judicial del mateix partit judicial, hauran de realit-
zar-se fent servir els mitjans electrònics.

En cas de què el professional no presenti telemàtica-
ment aquella actuació en el termini atorgat, no s’adme-
trà a tràmit la mateixa.

8.- Quins són els dies i hores hàbils per a la presen-
tació d’escrits en format telemàtic? L’article 130.3 de 
la LEC indica que són hores hàbils les incloses entre les 
8h. i les 20h dels dies hàbils.

A aquests efectes, l’art. 135 de la LEC indica que la 
presentació telemàtica es podrà efectuar durant tots 
els dies de l’any les vint-i-quatre hores del dia, si bé, 
si la presentació té lloc en dia i hora inhàbil a efectes 
processals, s’entendrà feta el primer dia i hora hàbil 
següent. 
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9.- I els documents que normalment s’acompan-
yen, com els haurem d’incorporar? La Instrucció 
2/2014 de la Secretaria General de l’Administració 
de Justícia disposa en el seu apartat setè, paràgraf 
tercer, que quan amb els escrits iniciadors de tràmit 
s’adjuntin documents, el primer annexat ha de ser 
un índex que contempli la relació de tots els acom-
panyats. 

També l’aplicació retornarà com a justificant aquest 
índex que contempla la relació de la documentació an-
nexada. 

Per tant, els docu-
ments annexats a un 
escrit:

1) Es relacionaran en 
un índex.

2) S’escanejaran, 
per separat. Quan 
es tracti de docu-
ments similars i 
d’idèntic format es 
podran escanejar 
conjuntament en un 
únic arxiu, si bé fent 
constar en l’índex el 
número de docu-
ments escanejats 
conjuntament (p. Ex 
4 rebuts ) 

3) Els documents 
es pujaran a l’aplica-
ció en ordre, sent el 
primer d’ells l’índex 

(de forma que la justificació de presentació contempli la 
relació de tots els documents acompanyats.) 

10.- I les còpies dels escrits i documents per les al-
tres parts, com les hem de presentar? La modificació 
de la LEC, en el seu article 273.4 disposa que únicament 
dels escrits i documents que es presentin per via te-
lemàtica que donin lloc al primer emplaçament, citació o 
requeriment del demandat o executat, s’hauran d’apor-
tar en suport paper, en els tres dies següents, tantes 
còpies literals com parts demandades.

11.- Quina situació es planteja si falla el sistema Le-
xNet? L’actual art. 135.5 de la LEC preveu que quan la 
presentació d’escrits dins de termini a través el sistema 

LexNet no sigui possible per interrupció no planificada 
del Servei de Comunicacions telemàtiques, el remitent 
podrà procedir a la seva presentació en l’oficina judicial 
el primer dia hàbil següent, acompanyant justificant 
d’aquesta interrupció. En aquest sentit, l’article 6.3 del 
RD 84/2007, de 26 de gener, indica que s’expedirà justifi-
cant, prèvia sol·licitud, de la interrupció del sistema. 

L’article 30.4 de la Ley 18/2011 afegeix que s’informarà 
dels efectes de la suspensió, amb indicació expressa, 
en el seu cas, de la pròrroga dels terminis de venciment 
imminent, si bé, alternativament, es podrà establir una 
re-direcció que permeti utilitzar un registre electrònic en 
substitució d’aquell en el que s’ha produït la interrupció.

En la plataforma Lexnet Abogacía està previst l’existèn-
cia d’un apartat d’avisos on constin les notificacions del 
Ministeri sobre la interrupció del servei i la descàrrega 
dels justificants corresponents.

Per tant, únicament es contemplen les interrupcions del 
sistema LexNet, que no tenen equivalència amb les inte-
rrupcions que pot patir el professional en els seus equips 
(situació aquesta no contemplada en la norma).

12.- I si durant un temps vull que les meves notifi-
cacions siguin rebudes per un company? L’article 17 
de la Llei 18/2011, indica que el règim d’accessos als 
serveis electrònics de l’Administració de Justícia pels 
supòsits de substitució entre professionals i habilita-
ció dels seus empleats, serà regulat per la respecti-
va Administració competent mitjançant disposicions 
reglamentàries.

Correspon, per tant a les CCAA, amb competències 
transferides sobre mitjans personals i materials de l’Ad-
ministració de Justícia la seva regulació.

L’ICAB ha posat a disposició de tots els col.legiats i col.
legiades un espai a la web col·legial on penjarà tota la in-
formació disponible i actualitzada sobre aquesta qüestió 
(www.icab.cat/lexnet):

• Calendari de formació

• Informació actualitzada sobre el desplegament 
d’aquests dos projectes

• Protocols amb els diferents òrgans judicials, sobre 
aspectes de detall en relació a la presentació d’escrits i 
similars.

• Enllaços d’interès

SERÀ CONVE-
NIENT QUE 
ENTRE ELS HÀ-
BITS PROFESSIO-
NALS HABITUALS 
INCORPOREM EL 
D’ACCEDIR DIÀ-
RIAMENT A LA 
PLATAFORMA 
INFORMÀTICA 
PER A LA COM-
PROVACIÓ DE 
L’EXISTÈNCIA DE 
NOTIFICACIONS 
JUDICIALS



SERVEI DEL MES

M’acabo d’adonar que he de fer unes modificacions 
en un escrit que havia de presentar... 
A totes les sales de togues hi ha ordinadors a disposi-
ció dels col·legiats per poder redactar escrits, preparar 
judicis...

Necessito consultar jurisprudència  
A la Sala de togues de la Ciutat de la Justícia disposes 
d’una petita Biblioteca per consultar les dades més 
habituals i també als ordinadors hi ha vàries bases de 
dades que t’ajudaran en la recerca d’informació.

I ara he d’imprimir l’escrit 
Cap problema, disposem de fotocopiadores multifun-
cionals per imprimir, fotocopiar, escannejar i enviar 
faxos. Només cal el teu carnet col·legial amb xip.

Vinc en moto, on deixo el casc? 
A les sales de togues disposes de guixetes per poder 
deixar el casc, la cartera...

Li he d’acabar d’explicar un parell de coses al meu 
client 
L’ICAB et cedeix, per espai de 30 minuts, sales de re-
unions per acabar de preparar el judici amb els clients. 
Només cal que t’inscriguis a través de la pàgina web o 
demanis la clau al SAC de la Ciutat de la Justícia.

Tinc toga, però no l’he agafada avui 
És també un servei que ofereix l’ICAB a tots els col·le-
giats exercents que tenen Serveis Professionals: el 
préstec de togues. A tots els jutjats posem togues a la 
teva disposició.

...M’estic quedant sense bateria!!! 
No et preocupis, et deixem un carregador.

Disposo de 5 minuts abans d’entrar al judici 
A les sales de togues  disposes d’exemplars de la pre-
msa diària, per si tens temps d’informar-te.

He de fer un tràmit amb l’ICAB, però mai tinc temps 
d’anar a la seu central de l’ICAB al c/Mallorca 
Al Servei d’Atenció Col·legial de la Ciutat de la Justícia 
podràs fer aquest tràmit. També, podràs fer ús de molts 
dels serveis catalogats dins de Solucions Professionals. 

ESTIC ALS 
JUTJATS  I...
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SERVEIS ICAB TAMBÉ ALS JUTJATS

MOLT MÉS
QUE TOGUES!

Impressores multifuncions

Ordinadors

Cessió de togues

Guixetes

Fonts de
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L
’article 2 de la Llei 5/2011, de 29 de març, de 
l’Economia Social estableix que les coopera-
tives són entitats d’economia social, i s’ha de 
tenir en compte que els valors que represen-
ten (compromís, transparència, flexibilitat, 

cooperació com a estratègia de creixement, vocació de 
permanència, arrelament territorial i compromís social) 
generen un valor afegit a la societat que no podem 
desaprofitar. La Llei 18/2002, de Cooperatives en el seu 
moment va introduir canvis importants en relació amb 
la legislació anterior sobre aquesta matèria (Llei 4/1983), 
i ara 13 anys després, la Llei 12/2015 intenta donar res-
posta als nous reptes dels temps actuals que s’intenta 
resumir: 

- L’actual situació econòmica; En un mercat globalitzat i 
altament competitiu, les cooperatives esdevenen, per la 
combinació d’objectius de viabilitat econòmica i de res-
ponsabilitat social, una solució personal –a l’amenaça de 
l’atur- i col·lectiva -en termes de solidaritat, arrelament 
i cooperació- molt idònia. S’ha demostrat any rere any, 
que les cooperatives aguanten millor en el manteniment 
dels llocs de treball i en la qualitat de l’ocupació. 

- La necessitat de simplificar els procediments i suprimir 
càrregues administratives innecessàries com el resta de 
societats del nostre ordenament jurídic.

- La necessitat de configurar el marc jurídic cooperatiu 
com un règim flexible amb diferents alternatives perquè 
cada cooperativa pugui escollir la fórmula que millor 
s’adapti a la seva realitat. No s’imposa un model de coo-
perativa rígid ni cap cooperativa existent haurà de modi-
ficar la seva configuració. El que fa la llei és sobretot un 
oferir un ventall de possibilitats per a les cooperatives. 

4) La desconeixença de les cooperatives; ni els empre-
nedors ni els operadors jurídics perceben el coopera-
tivisme com una possible opció a l’hora de crear una 
empresa. L’especificitat de la matèria cooperativa fa que 
els operadors jurídics desaconsellin aquesta forma jurídi-
ca als emprenedors a l’hora de crear una empresa i per 
això calia introduir mesures que facilitin el seu coneixe-
ment i aplicació.

Per fer front a aquests reptes, aquests són els principals 
canvis normatius que s’introdueixen: 

1) És evident que una de les vies per fomentar la utilit-
zació de la fórmula societària cooperativa és la d’apropar 
el llenguatge tècnic específic d’aquest àmbit i simplifi-
car-ne els conceptes. En aquest sentit l’article 2 recull i 
defineix els conceptes i termes propis del dret coopera-
tiu, per intentar apropar-los a persones no especialitza-
des en aquesta matèria.

2) En la línia de la potenciació dels mitjans telemàtics, es 
dóna la possibilitat a les societats cooperatives de tenir 
un web corporatiu, mitjançant el qual poden convocar 
l’assemblea general i posar a disposició dels socis la 
documentació i la informació preceptives. I en la línia de 
simplificació administrativa, s’estableix el procediment 
exprés, molt àgil per inscriure determinades classes de 
cooperatives. 

3) Per fomentar l’autoocupació, una de les principals 
noves mesures de la Llei és la reducció, de tres mem-
bres a dos, del nombre mínim de socis per a constituir 
qualsevol classe de cooperativa, excepte en les coope-
ratives de consumidors i usuaris, que s’ha reduït a un 
mínim de deu persones físiques sòcies. No obstant, 

COMENTARI A LA NOVA LLEI  
DE COOPERATIVES CATALANA
El 18 de Juny el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Cooperatives 
que té l’objectiu de fomentar la creació de cooperatives i consolidar les 
existents amb un  règim jurídic modern, clar i flexible.

	  

David Bonvehí
Col·legiat núm. 30.496
Ponent Relator de la Llei de Cooperatives  
en el Parlament de Catalunya
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quan es constitueixi amb dos socis, al cap de cinc anys 
com a molt tard, s’ha d’incorporar un tercer soci.

4) S’ha regulat clarament el règim de responsabilitat, i 
en aquest sentit s’estableix en les cooperatives el règim 
únic de responsabilitat limitada dels socis amb relació a 
tercers, sens perjudici de la responsabilitat del soci vers 
la cooperativa en els termes i les condicions que esta-
bleix l’article 41 de la Llei.

5) S’hi introdueixen noves categories de socis, com ara 
el soci temporal, i es preveu que la col·laboració del soci 
col·laborador pugui consistir només en l’aportació de 

capital. Pel que fa als 
socis de treball, es 
preveu que la coopera-
tiva , pugui regular un 
règim jurídic diferent 
de l’establert per als 
socis treballadors de les 
cooperatives de treball 
associat. La llei supri-
meix la figura del soci 
excedent. 

6) Es diferencia en la 
Llei entre els òrgans 
preceptius –l’as-
semblea general i el 
consell rector– i els 
òrgans facultatius. En 

aquest sentit, la intervenció de comptes deixa d’ésser 
un òrgan obligatori i passa a ésser un òrgan facultatiu. El 
Consell Rector, òrgan d’administració de la cooperativa, 
ha de ser format per persones sòcies llevat que els es-

tatuts socials hagin previst l’existència de membres que 
no siguin socis, els quals en cap cas poden superar en 
nombre la quarta part del total de membres del consell 
rector. Aquest aspecte intenta incidir en la professionalit-
zació de les cooperatives.

7) L’exigència d’un fons de reserva obligatori (FRO) amb 
una dotació molt alta i la destinació que la norma fins 
ara vigent establia per a aquests fons obligatoris podien 
desincentivar la utilització de les cooperatives com a 
forma d’empresa. En aquest sentit, es rebaixa el percen-
tatge dels excedents que la Llei exigeix com a dotació 
mínima al FRO, que passa a ésser d’un 20%. També cal 
destacar que s’amplien les possibilitats de destinació 
del fons d’educació i promoció cooperatives (FEPC) que 
continua sent del 10%.

8) Quant a les classes de cooperatives, s’han modificat 
la definició i l’objecte de cooperativa agrària i s’ha esta-
blert una nova classe de cooperativa, l’anomenada coo-
perativa integral que és aquella que engloba activitats 
econòmiques o socials pròpies de més d’una classe de 
cooperativa. Quan aquesta cooperativa integral estigui 
encaminada a la promoció i la millora del medi rural i a 
la producció agrària, la cooperativa pot adoptar la deno-
minació de cooperativa rural.

No podria acabar expressant que en alguns aspectes 
encara s’hagués pogut aprofundir més amb la auto-
regulació per part de les pròpies cooperatives, i que 
l’avanç de passar del 30% al 20% el Fons de Reserva 
pot ésser insuficient per alguns sectors de cooperati-
ves. Però cal aplaudir el gran consens que ha despertat 
aquesta nova Llei entre els diferents grups parlamenta-
ris i el sector. 

LES COOPERATI-
VES PODRAN AU-
TOREGULAR-SE 
EN ELS SEUS ES-
TATUTS SEMPRE 
D’ACORD AMB 
LA VOLUNTAT 
DELS SOCIS I EL 
RESPECTE ALS 
PRINCIPIS  
COOPERATIUS



SOCIETATS ANÒNIMES, LIMITADES  
I COMANDITÀRIES I SOCIETATS LABORALS

En primer lloc es necessària una breu referèn-
cia sobre les Societats de Capital en què només 
poden ser objecte d’aportació els bens o els drets 
patrimonials susceptibles de valoració econòmica i 
en cap cas poden ser objecte d’aportació el treball 
o els serveis i en conseqüència no tenen dret de 
vot. 

Són elements fonamentals d’aquests societats de 
capital l’equivalència entre el capital social aportat 
i el vot. Encara que amb certes matisacions es pot 
concloure que a més capital més vots socials. 

LLEI DE SOCIETATS PARTICIPADES  
PELS TREBALLADORS 
Aquesta Llei de Societat Laborals i Societats Participa-
des comporta un nou tipus de societat de capital. 
Les societats participades pels treballadors s’hauran de 
sotmetre als següents principis: 

a) Promoure de l’accés dels treballadors al capital social 
i/o als resultats de l’empresa. 

b) Fomentar la participació dels treballadors en la presa 
de decisions de la societat. 

c) Promoure la solidaritat interna i amb la societat que 
afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, 
la Igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió 
social, la inserció de les persones en risc d’exclusió social, 
la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.

Tindran la consideració de societats participades pels 
treballadors les societats anònimes o de responsabilitat 
limitada que no puguin ser societats laborals. 

Aquestes societats de capital, únicament i exclusiva-
ment pel fet d’estar formades per treballadors i treba-
lladores, hauran de complir uns principis que a la resta 
d’empreses de capital no se’ls imposa. 

No es tracta de qüestionar les competències legislatives 
de l’Estat, ni la facultat d’establir noves tipologies d’em-
preses, ni tampoc la bondat dels principis que imposa la 
llei, malgrat que legislar sobre la “solidaritat” forçosa, és 
contradictori amb l’objecte de les societats de capital, 
on és determinant el criteri del guany. 

LLEI DE COOPERATIVES 
DE CATALUNYA: 
CONTRADICCIONS
Arran de l’aprovació de la Llei 44/2015 de 14 d’octubre, de societats laborals i 
participades (BOE, 15 d’octubre de 2015) i de la promulgació de la Llei catalana 
de cooperatives al juliol d’enguany,  s’analitzaran els principis d’aquestes 
societats en relació a les cooperatives, en particular, s’examinarà al dret de  
vot del socis i sòcies i, especialment, a les sòcies que només aporten capital. 

Jordi Pujol Moix
Col·legiat núm. 8.002
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En canvi sí que és coherent i factible adoptar aquests 
principis en les societats de persones, com les coopera-
tives, en el marc de l’economia social, perquè les perso-
nes que en formen part ho accepten voluntàriament. (3)

La llei, a més a més, és marcadament paternalista ja que 
el Govern de l’Estat, en nom dels treballadors, obligarà a 
les societats participades pels treballadors - i òbviament 
treballadores – a sotmetre’s a uns principis predetermi-
nats normativament.

LLEI DE COOPERATIVES DE  
CATALUNYA DE 9 DE JULIOL DE 2015 
L’L’article primer de la Llei de Cooperatives de Cata-
lunya (DOGC, número 6914, de 16 de juliol de 2015) 
estableix que té per objecte. «regular el funcionament 
de les cooperatives com a societats que, actuant amb 
plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure 
adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i 
gestió democràtica, associen persones físiques o jurí-
diques amb necessitats o interessos socioeconòmics 
comuns amb el propòsit de millorar la situació econò-
mica i social de llurs components i de l’entorn comu-
nitari fent una activitat empresarial de base col·lectiva, 
en què el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots 
els membres han de permetre de complir una funció 
orientada a millorar les relacions humanes i a posar els 
interessos col·lectius per damunt de tota idea de bene-
fici particular.

També estableix que «els principis cooperatius formulats 
per l’Aliança Cooperativa Internacional s’han d’aplicar 
al funcionament i a l’organització de les cooperatives 
s’han d’incorporar a les fonts del dret cooperatiu català 
com a principis generals i aporten un criteri interpretatiu 
d’aquesta llei».

Poden ser sòcies les persones físiques i jurídiques, si bé 
en la nova regulació s’afegeix les comunitats de béns, 
que no figuraven en la norma anterior de l’any 2002.

Es regulen les diverses modalitats de sòcies que poden 
ser sòcies «comunes», sòcies de treball, sòcies «col·la-
boradores», i sòcies temporals, que és una figura nova. 
Les sòcies «comunes» són les que porten a terme l’acti-
vitat cooperativitzada principal.

La nova llei estableix dos tipus de sòcies col·laboradores. 

a) Les sòcies col·laboradores que sense dur a terme 
l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar 
d’alguna forma en l’objecte social de la cooperativa. 

b) Les sòcies que només aporten capital. La novetat 
principal radica en la figura de la sòcia col·laboradora 
capitalista amb dret de vot. 

L’assemblea general de socis és l’òrgan d’expressió de 
la voluntat social. Pot decidir sobre qualsevol matèria 
que li hagi estat atribuïda expressament per llei o pels 
estatuts socials. 

En les cooperatives de primer grau cada sòcia té un vot. 
Això no obstant, en determinades cooperatives es pot 
establir un sistema de vot plural ponderat, en funció de 
a l’activitat cooperativitzada. Preval, amb matisacions, el 
criteri d’”una persona un vot». El vot de totes les sòcies 
no comunes en cap cas pot superar el 49% dels vots 
socials.

El dret de vot de les sòcies només capitalistes s’ha de 
regular als estatuts i podrà ser entre 0 o el 40% del total 
dels vots socials. El seu dret de vot neix precisament 
per aportar capital en societats de caràcter totalment 
diferent, i va contra l’article 48.1 de la pròpia llei “En les 
cooperatives de primer grau, cada soci té un vot.”  

D’aquesta manera i a l’empara de la facultat d’autoregu-
lació de les cooperatives, que són societats de per-
sones, s’introdueix un criteri propi de les societats de 
capital, contradictori amb la definició de cooperativa re-
gulada a l’article primer de la llei i permet transformar-les 

en societats mixtes 
de capital i persones, 
el que serien coope-
ratives mistificades. 

La Generalitat de Ca-
talunya té competèn-
cies exclusives sobre 
les cooperatives 
catalanes. L’Estatut 
d’autonomia obliga 
a l’administració al 
foment de moviment 
cooperatiu. La nova 
llei catalana no se-
gueix aquest mandat 

estatutari. I tampoc dóna compliment a la resolució del 
Parlament de Catalunya de data 17 de setembre de 2014 
que expressa el següent: «El Parlament de Catalunya 
manifesta la voluntat de treballar perquè es produeixi una 
transició de l’economia catalana des del model capitalista 
especulatiu actual cap a una economia plural en què tingui 
un pes específic l’economia social solidària”. 

LA NOVA LLEI  
CATALANA DE  
COOPERATIVES 
NO SEGUEIX EL 
MANDAT ESTATU-
TARI DE  FOMENT 
DEL MOVIMENT 
COOPERATIU



L
’àmbit territorial de la norma es circumscriu a 
Catalunya, i els seus destinataris, en condi-
ció de subjectes passius de l’impost, són les 
persones jurídiques propietàries d’habitatges 
buits o titulars d’un dret real que atorgui una 

facultat d’explotació econòmica de les mateixes . En 
conseqüència, aquesta llei afecta de manera directa 
a entitats bancàries, promotores, constructores i fons 
especulatius que alberguen un alt percentatge de l’estoc 
immobiliari a Catalunya que, segons dades de l’Institut 
de l’Habitatge de la Generalitat, a febrer de 2013, es 
quantificava al voltant de 80.000 habitatges. Per la seva 
banda, amb la redacció final recollida per la Llei, se sobre-
entén que les persones físiques que tinguin habitatges 
buits han quedat excloses de l’aplicació d’aquest impost.

La norma, de caràcter finalista -ja que els ingressos que-
daran afectats al finançament d’actuacions protegides 
d’habitatge-, encomana la gestió, recaptació i inspecció 
de l’Impost a l’Agència Tributària de Catalunya i la seva 
meritació es produirà anualment cada 31 de desembre. 
El fet imposable el constitueix la desocupació permanent 
d’un habitatge durant més de dos anys sense causa 
justificada, entenent-se com causes justificatives de des-
ocupació que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial 
pendent de resolució pel que fa a la seva propietat, que 
estigui en tràmit de rehabilitació, que estigui ocupada 
il·legalment i de forma acreditada, o que l’habitatge formi 
part d’un edifici de més de quaranta-cinc anys d’antigui-
tat adquirit per a la seva rehabilitació. El càlcul del termini 

de dos anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge 
està a disposició del propietari per ser ocupada o per 
cedir el seu ús a un tercer, mentre que per als habitatges 
de nova construcció el càlcul comença als tres mesos a 

comptar de la 
data del certifi-
cat final d’obra. 
La interrupció 
del còmput dels 
dos anys vindrà 
determinada per 
una ocupació de 
l’habitatge du-
rant un període 
de sis mesos 
continuats.

Per la seva 
banda, la base 

imposable ve determinada pel nombre de metres qua-
drats dels habitatges subjectes a l’impost a data de 
meritació, als quals s’aplicaran uns tipus impositius de 
caràcter progressiu que oscil·len entre 10 i 30 €/m² per a 
determinar la quota íntegra de l’impost. Per a determinar 
la quota líquida de l’impost, es podran aplicar unes boni-
ficacions que el text legal preveu i que podran arribar fins 
al 100% si els subjectes passius destinen més del 67% 
del seu parc d’habitatges a l’anomenat lloguer assequi-
ble, el qual es defineix com aquell en què “l’arrendatari 
satisfà una renda inferior a la que fixa per a aquesta finali-

LLEI DE L’IMPOST SOBRE  
ELS HABITATGES BUITS
Anàlisi de l’aplicació de la Llei 14/2015, de l’impost 
sobre els habitatges buits i del seu encaix a la 
Constitució i a la resta del sistema tributari.

Jesús Miguel Cativiela Rodríguez
Col·legiat núm. 38.827

AQUESTA LLEI  
AFECTA DE MANERA 
DIRECTA A ENTITATS 
BANCÀRIES,  
PROMOTORES,  
CONSTRUCTORES I 
FONS ESPECULATIUS
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tat l’ordre del conseller competent en matèria d’habitat-
ge, ..., que ha de ser, en qualsevol cas, un 25% inferior 
a la de mercat i d’una durada de tres anys”. No obstant 
això, perquè aquesta bonificació sigui aplicable, els habi-
tatges han d’haver estat prèviament validats com habi-
tatges assequibles per l’Agència de l’Habitatge, i s’ha de 
garantir que els arrendataris de percebre uns ingressos 
inferiors als establerts per accedir a un habitatge de 
protecció oficial. També podran ser beneficiaris d’aques-
tes mateixes bonificacions dels habitatges destinats a 
sistemes de propietat compartida, tinença intermèdia o 
sistemes de propietats temporals.

A la disposició transitòria primera de la Llei, es preveu 
que mentre no s’estableixin les rendes màximes a sa-
tisfer per tenir la consideració de lloguers assequibles, 
la renda no superarà els 300 o 400 euros mensuals, 
segons la zona geogràfica en la qual es trobin de acord 
amb el que preveu el Decret 75/2014, de 27 de maig, i 
a l’Ordre Ministerial VIV/1952/2009, de 2 de juliol. Així 
mateix, i igualment de manera transitòria, fins que es 
produeixi la delimitació dels anomenats àmbits d’escas-
sa demanda acreditada, la qual cosa hauria de produir-se 
abans del 31 de desembre d’aquest any, aquest impost 
serà en principi directament aplicable sobre els setan-
ta-dos municipis que consten relacionats en l’annex 
de l’esmentat Decret 75/2014, les àrees de demanda 

residencial forta i acreditada, moltes dels quals es 
troben dins de l’àrea metropolitana de Barcelona, així 
com en les restants capitals de província i altres muni-
cipis de gran població de Catalunya.

Pel que fa a les exempcions contemplades per la Llei, 
queden exemptes de tributar per aquest impost les 
entitats inscrites en el Registre d’entitats i establi-
ments de serveis socials que disposin d’habitatges 
per a programes socials, els habitatges protegits 
desocupats a les que els siguin aplicables els meca-
nismes sancionadors previstos per la Llei 18/2007, així 
com els habitatges destinats a usos turístics inscrites 
en el Registre pertinent i que hagin tingut activitat 
sota aquest règim dins dels dos últims anys.

La Llei 14/2015 estableix que seran objecte de desen-
volupament reglamentari dels mecanismes de com-
pensació que s’aplicaran per a aquells ajuntaments 
que contemplin el recàrrec previst a l’article 72 del RD 
2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei Regula-
dora de les hisendes locals, que preveu per a l’Impost 
de Béns Immobles urbans d’ús residencial desocu-
pats amb caràcter permanent. Així mateix, també es 
desenvoluparà reglamentàriament el règim jurídic 
respecte als supòsits de no inscripció en el Registre 
d’habitatges buits creat per la disposició addicional 
primera del Decret Llei 1/2015 de 24 de març.

Per finalitzar, cal assenyalar que aquest any es va pro-
mulgar la Llei d’habitatge del País Basc, la qual recull 
un sistema de cànons sobre els habitatges deshabi-
tats afí al de la llei catalana. La Secretaria General de 

Coordinació Au-
tonòmica i Local, 
mitjançant resolució 
d’1 de setembre de 
2015, ha creat un 
grup de treball bila-
teral (Administració 
de l’Estat Adminis-
tració , Comunitat 
Autònoma del País 
Basc) que proposarà 
una solució a les 
discrepàncies sus-
citades en relació 

a diversos articles de la esmentada llei basca, per tal 
d’evitar la interposició d’un recurs d’inconstitucionali-
tat sobre la mateixa. Vist l’anterior, caldrà estar atents 
a l’encaix final que aquesta Llei de l’impost sobre els 
habitatges buits de Catalunya té, atès que podria se-
guir la mateixa sort que la regulació del País Basc. 

SE SOBREENTÉN 
QUE LES PERSO-
NES FÍSIQUES  
HAN QUEDAT  
EXCLOSES DE 
L’APLICACIÓ 
D’AQUEST IMPOST 



ENTREVISTA A JOSEP MARIA ESPINÀS



Vostè va exercir d’advocat, tot i que va “penjar la toga” 
per dedicar-se a escriure i al periodisme.  
Què el va motivar a estudiar dret? En quin àmbit  
va exercir? Què li ha aportat el dret a la seva vida?
A la meva època hi havia dues carreres bàsiques, que eren 
medicina i dret. Els meus pares van haver de fer un esforç 
perquè els fills estudiessin, ja que era un moment de post-
guerra difícil. Com que jo vaig ja escrivia versos i poemes 
quan tenia 14 anys, vaig triar el món del dret perquè lligava 
més amb les cultura escrita. Després m’he felicitat d’haver 
estudiat dret, perquè encara que vaig exercir durant poc 
temps m’ha donat una visió de les coses que m’ha servit. 

Perquè va canviar la toga per la “ploma”? 
No ho sé. Jo escrivia des de ben petit. Jo m’he trobat sent 
qui sóc i fent l’ofici que faig sense haver-m’ho proposat.  I 
encara ara, als 88 anys continuo escrivint. Sí. He escrit 91 
llibres i he perdut el número d’articles que he escrit. Faig 
un article diari.

Fa servir la màquina d’escriure, oi? 
Sí. M’agrada posar el paper blanc i sentir el ritme i soroll 
que fan les tecles.  

Una de les seves obres és el “Teu nom és Olga” on a 
través de cartes mostra una altra visió sobre la gent 
que pateix alguna discapacitat. Recentment s’ha parlat 
que els discapacitats que són incapacitats, no tenen 
dret a poder votar. S’hauria de restituir aquest dret?
Incapacitat és un paraula que ens serveix per entredre’ns, 
però hi ha una quantitat de matisos en el concepte que és 
molt gran. Penso que els incapacitats són tan diversos com 
les persones capacitades. No veig que crear una norma 
general sobre aquest tema sigui suficientment justa. Si una 
persona ha estat incapacitada però pot entendre uns fets 
i raonar-los, ha de poder exercir el dret a vot. Però si no té 
autocontrol sobre la seva ment potser és difícil que enten-

gui què significa votar A o B. Potser per aquestes persones 
mateixes forçar-les a votar també suposa un estrés. Per 
això s’ha d’estudiar cas per cas per veure si la persona té 
les capacitats per poder valorar i opinar. 

Una altra de la seves sèries famoses de llibres ha estat 
“A peu per...” on ha copsat la realitat què viuen altres 
persones tant a Catalunya com a Espanya. Com va sor-
gir aquesta idea?
La curiositat. Les ganes de sortir del niu propi i veure altres 
formes de vida, conèixer altres idees i maneres de viure. En 
aquest sentit, em considero un escriptor sociable, perquè 
no m’he tancat a l’habitació. Aquesta connexió amb la gent 
i amb la realitat és una característica ben marcada de les 
meves obres. Els viatges a peu eren una oportunitat per 
descobrir que el món va més enllà de tu i que la gent pot ser 
molt diferent, i que has de respectar aquestes diferències. I 
que les experiències de veure els altres t’enriqueixen.

I quan arribava a un poble, què feia.  
Tenia alguna cosa programada?
Jo no sóc d’aquells que planifiquen el que faig. Em trobo 
fent les coses.  No ho he programat mai, ni en la vida ni en 
la literatura. 

Hi ha alguna obra seva que li hagi marcat especial-
ment? 
M’agraden més els darrers llibres que els primers. Un dels 
llibres que destacaria és  “A ritme del temps”. Podríem dir 
que substitueixen una biografia, perquè sóc incapaç d’es-
criure-la. M’avorriria tant parlant de mi durant setmanes i 
mesos...Però en canvi penso que és bonic poder recollir 
estampes i moments importants en un llibre. 
  
El passat Sant Jordi estava signant llibres.  
Ha pensat jubilació?
Mentre tens el cap clar no et jubiles. 

Josep Maria Espinàs, escriptor. No li agrada classificar-se ni definir-se a si mateix, 
diu que ha estat sempre “Ese de gafas”. Té 88 anys. Va néixer a Barcelona. 

Va exercir la professió d’advocat, tot i que va deixar la toga per l’escriptura a nivell 
professional. Ha escrit més de 90 llibres i ha perdut el compte del número d’articles 

que ha escrit per diferents mitjans de comunicació. Ha rebut molts premis literaris al 
llarg de la seva carrera com a escriptor i també distincions de diferents corporacions, 
entre elles la medalla del Col·legi. La música també és molt present en la seva vida. 

“M’he trobat sent qui sóc i fent l’ofici  
que faig sense haver-m’ho proposat”

Text: Roser Ripoll  Fotografia: Albert Muñoz



DES DE LA JUNTA

El “Premi Duran i Bas per a noves promocions 2015” 
està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre 
un tema de Dret privat. Podran optar al Premi, dotat amb 
3.000 euros, els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagin obtingut 
el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la 
convocatòria o en els tres anteriors.

Es convoca també “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre 
Dret civil català”, el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre 
Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalu-
nya” i el “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Extraordi-
nària 2015 sobre El dret d’asil a Europa”.

En tots tres premis, als quals podran optar-hi els advo-
cats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i estu-
diants de Dret, el termini de presentació dels treballs 
finalitza el 15 de desembre de 2015.

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2015 sobre 
Dret civil català”, té dues modalitats. La modalitat A, 
dotada amb 6.562 euros, està destinada a guardonar les 
millors monografies inèdites o publicades entre l’1 de 
setembre de 2014 i el 15 de desembre de 2015 que es 
presentin a concurs en matèria de Dret civil català. La 
modalitat B, que consta de dos premis de 3.281 euros 
cadascun d’ells, està destinada a guardonar els dos 
millors projectes d’investigació presentats a concurs en 
matèria de Dret civil català.

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2015 sobre 
Dret administratiu general o de la Generalitat de Catalu-
nya” té també dues modalitats. La modalitat A, dotada 
amb 6.412 euros, està destinada a guardonar les millors 
monografies inèdites o publicades entre l’1 de setembre 
de 2014 i el 15 de desembre de 2015 que es presentin a 
concurs en matèria de Dret administratiu general o de la 
Generalitat de Catalunya. La modalitat B, que consta de 
dos Premis de 3.206 euros cadascun d’ells, està desti-
nada a guardonar els dos millors projectes d’investigació 
presentats a concurs en matèria de Dret administratiu 
general o de la Generalitat de Catalunya.

L’edició del “Premi Jurídic Ferrer Eguizábal Edició Ex-
traordinària 2015” està dotat amb 3.303 euros, i està 
destinat a guardonar el millor projecte d’investigació 
presentat a concurs en matèria “El dret d’asil a Europa: 
estudi comparat i propostes de reforma”. 

Trobareu les bases completes d’aquests premis a  
www.icab.cat.

Es convoca l’edició 2015 dels premis “Memorial Degà 
Roda i Ventura” i “Duran i Bas per a noves promocions”.  

En amb dos casos, el termini de presentació dels tre-
balls finalitza el 7 de gener de 2016. 

El “Premi Jurídic Memorial Degà Roda i Ventura 2015” 
està destinat a guardonar un article, assaig o llibre que 
versi sobre col·legis professionals i l’exercici de les 
professions liberals, especialment l’advocacia, publicat 
en el territori de l’Estat espanyol i escrit en qualsevol de 
les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2015. Podran optar amb aquest Premi, 
dotat amb 3.000 euros, els llicenciats/des i graduats/des 
en Dret i els estudiants d’una Facultat de Dret.

CONVOCATS 
ELS PREMIS 
JURÍDICS  
DEL 2015
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Los nuevos expedientes 
y procedimientos 
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Versión PAPEL:
ISBN: 978-84-9020-467-2
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ISBN: 978-84-9020-468-9
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Versión PAPEL:
ISBN: 978-84-9020-458-0
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Versión DIGITAL:
ISBN: 978-84-9020-459-7
Precio: 108,26 € + IVA
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2ª Edición
Incluye contenidos online

José M.ª Fernández Seijo

Versión PAPEL:
ISBN: 978-84-9090-077-2
Precio: 65 € + IVA
Versión DIGITAL:
ISBN: 978-84-9090-078-9
Precio: 45,50 € + IVA
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Incluye contenidos online
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Versión PAPEL:
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Versión DIGITAL:
ISBN: 978-84-9090-056-7
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tras la reforma penal de 2015

Rosario de Vicente 

Versión PAPEL:
ISBN: 978-84-9090-069-7
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Versión DIGITAL:
ISBN: 978-84-9090-070-3
Precio: 28 € + IVA
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D’UN COP D’ULL

TROBADA INSTITUCIONAL
14 d’octubre: El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Oriol Rusca, i membres de la Junta de Govern de la 
Corporació han mantingut una trobada institucional amb el president de l’Audiència Provincial de Barcelona, Pablo Llarena.

DRETS DEL REFUGIATS
19 d’octubre: la Comissió de Justícia Penal Internacional va organitzar una conferència “Crisis dels refugiats a debat. 
Dret d’asil i refugi”, presentada per Luis del Castillo, amb la intervenció de David Bondia i Estel·la Pareja.  
La conferència va ser moderada per Eva Labarta.
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JUSTÍCIA I JOVES
16 d’octubre: L’ICAB reprèn l’activitat “Justícia i Joves” de la mà de la vicedegana del Col·legi, Rosa 
Maria Barberà, amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Escola Santa Anna.

LLEI DE COOPERATIVES
30 de setembre: Sessió monogràfica sobre la nova Llei 
de cooperatives, coorganitzada per l’ICAB i Aracoop.

TEATRE
16 i 17 d’octubre: la companyia estable de teatre del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va representar l’obra 
“12 sense pietat”.
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REVISTES

Ex legibus [en línia]
Editor: Tirant lo Blanch México
Periodicitat: semestral
1r fasc.: N. 0 (abr. 2014) 
Accessible només des de la Sala 
Multimèdia de la Biblioteca  

Journal of intellectual property, 
information technology and 
e-commerce law: JIPITEC  
[en línia]
Editor: Digital Peer Publishing
ISSN: 2190-3387 
Periodicitat: quadrimestral
1r fasc.: No. 1 (Jan. 2010). 
Accés lliure Biblioteca Digital 
[http://www.jipitec.eu/]

DESTAQUEM:
 
“Actualidad de Derecho de 
defensa de la competencia”, 
EN: ICADE: revista cuatrimestral 
de las facultades de derecho 
y ciencias económicas y 
empresariales, n. 95, 2015, 103 p. 

“Transparencia en la actividad 
municipal” [en línia], EN: El 
consultor de los ayuntamientos, 
n. 18, 30 sept. 2015, 284 p.  
Versió en línia accesible només 
des de la Sala Multimèdia de la 
Biblioteca

MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

CABALLERO SÁNCHEZ, RAFAEL 
(DIR.)

Sistema educativo y 
descentralización territorial. 
Madrid: Iustel, 2015. 
[342.25(46):35Sis] 

GARCÍA AMEZ, JAVIER
Responsabilidad por daños 
al medio ambiente. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[351.777.6(46):347.51Gar]  

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, EDUARD
Guia de transparència i rendició 
de comptes en l’Administració 
local. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament 
d’Interior Relacions Institucionals 
i Participació, Direcció General 
de Participació Ciutadana, 2015.   

eBook  Biblioteca Digital 

MARINA JALVO, BELÉN
El régimen disciplinario de los 
empleados públicos. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [35.083(46)Mar]  

PALOMAR OLMEDA, ALBERTO 
(DIR.) 
Practicum local: 2015. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[352(46)(076)Pra]  

VIÑUALES FERREIRO, SUSANA
El procedimiento administrativo 
de la administración europea: 
de la regulación sectorial a la 
construcción de un régimen 
general. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[35.077.3(4-672UE)Viñ]
 

DRET CIVIL

ARNAIZ RAMOS, RAFAEL…[ET 
AL.]; LOSCERTALES FUERTES, 
DANIEL (COORD.) 

Propiedad horizontal de Cataluña: 
comentarios y formularios: Ley 
5/2015, de 13 de mayo, de 
modificación del Libro Quinto del 
Código Civil de Cataluña. 2ª ed. 
Las Rozas (Madrid): Sepin, 2015. 
[347.238.3(46.71)Pro] 

AVIÑÓ BELENGUER, DAVID 
Prevención y reparación de los 
daños civiles por contaminación 
industrial. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
[351.777.6(46):347.51Avi]    

GAGLIARDO, MARIANO 
Tratado de obligaciones según el 
Código Civil y Comercial. Buenos 
Aires: Zavalia, 2015.  
2 vols. [347.41(82)Gag]  

MARÍN MARTÍNEZ, ÁLVARO; 
BARBER CÁRCAMO, 
RONCESVALLES (DIR.) 
La dación en pago con efectos 
extintivos en la ejecución 
hipotecaria: trabajo fin de grado: 
curso académico 2012-2013. 
Logroño: Universidad de La Rioja, 
Servicio de Publicaciones, 2013.   

eBook  Biblioteca Digital  

NAVAS JARA, MARIA 
El silenci en el procés de 
mediació: un element 
comunicatiu, una tècnica al 
servei del mediador. Barcelona: 
Biblioteca del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, 2015.   

eBook  Biblioteca Digital  

REINOSO PRUSILLA, ALBERTO 
IBAI 
Relación mediador-mediado/os: 
algunas propuestas que facilitan el 
proceso y lo hacen más efectivo. 
Barcelona: Biblioteca del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, 2015.  

eBook  Biblioteca Digital 

DRET CONSTITUCIONAL

AGUILAR CALAHORRO, 
AUGUSTO 
La dimensión constitucional  
del principio de primacía.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015.  
[341.176(4-672UE):340.132Agui]   

ESTEBAN, JORGE DE 
El Naufragio del Estado 
autonómico: (un análisis 
cronológico). Madrid: Iustel, 2015. 
[342.25(46)Est] 

GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus 
El principio de proporcionalidad 
en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 2ª ed. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [342.7(46)Gon]   

MARTINEZ CALVO, JUAN 
Los límites de la nación y la 
reforma constitucional en  
España. Valencia: Tirant lo  
Blanch, 2015. [342(46)Mar] 

eBook  Biblioteca Digital  

PASCUAL PALACÍN, ESTELA 
La Evolución de las TIC: el 
impacto de las comunicaciones 
M2M y el Internet of Things en la 
protección de datos. Barcelona: 
Biblioteca del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, 2015.  

eBook  Biblioteca Digital 

TAJADURA TEJADA, JAVIER 
Los derechos fundamentales y 
sus garantías. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2015. [342.7(46)(035)Taj]   

eBook  Biblioteca Digital 

ZÚÑIGA ORTEGA, ALEJANDRA 
VERÓNICA; CÓRDOBA DEL 
VALLE, ENRIQUE (DIRS.); 
CHÁVEZ MAYO, ANA MATILDE; 
ARANGO CHONTAL, JULIO 
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Recurs electrònic eBook  Llibre electrònic
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CÉSAR (COORDS.)  
Derechos sociales: políticas 
públicas, exigibilidad, 
justiciabilidad. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2015. [342.7Der] 

DRET FISCAL

LUCENA GRACIA, FRANCISCO 
JAVIER 
La fiscalidad de socios y 
administradores de sociedades. 
Las Rozas (Madrid): CISS, 2015.
[347.72.036.04(46):336.22Luc] 

DRET INTERNACIONAl

PASTOR GOSÁLBEZ, Mª 
INMACULADA; ROMÁN 
MARTÍN, LAURA; GIMÉNEZ 
COSTA, ANA (COORDS.); 
FIGUERUELO BURRIEZA, 
ÁNGELA (AUTS.)…[ET AL.]
Integración europea y 
género. Madrid: Tecnos, 2014. 
[341.176(4-672UE):339.92Int]

 
TORRES UGENA, NILA
Derecho internacional público: 
instrumentos normativos. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[341.1/.8Der]  

VELASCO SANZ, A. FRANCISCO
El acceso a la información judicial 
en el derecho comparado: 
España, Francia, Italia, Portugal, 
Reino Unido e Israel. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.97(46):35.072.7Vel]
 

DRET LABORAL

BAS, Emilio del; CALVO, 
Ricardo; GARCÍA, María A. 
Auditoría sociolaboral: teoría 
y práctica de una herramienta 
para la gestión de los RRHH.   
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.101.262(46)(076)Bas]  

BAYLOS GRAU, ANTONIO 
(COORD.)…[ET AL.]
La jurisprudencia constitucional 
en materia laboral y social en 
el período 1999-2010: libro 
homenaje a María Emilia Casas. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2015. 
[331(46)Jur]

BENAVIDES VICO, ANTONIO
Desempleo, incapacidad, 
jubilación y viudedad/orfandad: 
prestaciones de la Seguridad 
Social. 3ª ed. Valladolid: Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[368.414(46)(036)Ben] 
 
CÁMARA BOTÍA, ALBERTO;  
GIL PLANA, JUAN
Denuncia y ultraactividad del 
convenio colectivo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015.
[331.15(46)”2012”Cam]  

CRUZ VILLALÓN, JESÚS 
(COORD.)
El impacto de la negociación 
colectiva sobre la segmentación 
laboral: causa determinante e 
instrumento de contención. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.15(46)”2012”Imp]  

FALGUERA BARÓ, MIQUEL 
ÀNGEL (DIR.)…[ET AL.]
Practicum proceso laboral: 2016. 
Valladolid: Lex Nova  
Thomson Reuters, 2015. 
[331.16(46)”2011”(076)Pra]   

GARCÍA GONZÁLEZ, 
GUILLERMO; GARRIGUES 

GIMÉNEZ, AMPARO (DIRS.); 
ALFONSO MELLADO, CARLOS 
L. (AUTS.)…[ET AL.] 
Manual de derecho de la 
prevención de riesgos laborales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.82(46)(035)Man]  

eBook  Biblioteca Digital

ILLUECA BALLESTER, HÉCTOR
Descentralización productiva y 
prevención de riesgos laborales 
en las obras de construcción. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.82(46):69Ill]  

MARÍN CORREA, JOSÉ MARÍA
Recursos extraordinarios 
en la jurisdicción social. 
Lisboa: Juruá, 2015. 
[331.16(46)”2011”:347.955Mar]

MOLERO MANGLANO, CARLOS 
(DIR. Y COAUT.)…[ET AL.]
La Llamada fase individual del 
despido colectivo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015. 
[331.135(46)”2012”Lla]  

Prevención de riesgos laborales. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[331.82(46)Pre]  

DRET MERCANTIL

ÁLVAREZ SAN JOSÉ, MARÍA…
[ET AL.]
Guía útil sobre la Ley de Unidad 
de Mercado: mecanismos de 
protección de los operadores 
económicos. Madrid: Francis 
Lefebvre, 2015. [347.73(46)(036)
Gui]

ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO
Curso de derecho marítimo: 
(Ley 14/2014, de navegación 
marítima). 3ª ed. Cizur Menor 

(Navarra): Civitas  
Thomson Reuters, 2015.  
[DM-347.79(46)(035)Arr]  

BENEYTO PÉREZ, JOSÉ Mª; 
MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, 
JERÓNIMO (DIRS.); PORRAS 
BELARRA, JAVIER (COORD.)
La lucha contra los cárteles en 
España. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters , 
2015. [347.733(46)Luc]  

BLANCO GARCÍA, ANA ISABEL
La tutela del cliente bancario 
y las ADR: la institución del 
Ombudsman: una visión 
comparada entre España,  
Reino Unido y Australia.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
[347.734(46)Bla]  

MORGADO PANADERO, 
PURIFICACIÓN; CHAMORRO 
Y ZARZA, JOSÉ ANTONIO 
(COORDS.)
Practicum: empresa familiar: 
2016. Cizur Menor (Navarra): Lex 
Nova Thomson Reuters, 2015. 
[347.724.2(46)(076)Pra]  

 
PRENDES CARRIL, PEDRO; 
PONS ALBENTOSA, LEOPOLDO 
(DIRS.); PASTOR GARCÍA, DAVID; 
PRENDES FIGUEIRAS, LAURA 
(COORDS.)
Practicum concursal: 2015. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2015. 
[347.736(46)”2011”(076)Pra]  

RECUERDA GIRELA, MIGUEL 
ÁNGEL (COORD.); ABRIL 
FERNÁNDEZ, EDUARDO 
(AUTS.)…[ET AL.]
Problemas prácticos y actualidad 
del derecho de la competencia: 
anuario 2015. 
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Aquest llibre, estructurat amb veus o termes processals, clau ordenats 
alfabèticament, conté una escollida selecció de més de vuit-centes 
sentències que destaquen per ser pioneres o per sintetitzar criteris 
consolidats associades a les veus. S’hi esmenten també les postures 
jurisprudencials, el còmput de terminis, l’última oportunitat de la nul·litat 
d’actuacions, les qüestions prejudicials, la litispendència paral·lel·lament 
a la jutjada, el “fumus boni iuris”, els principis processals de doble ús, 
les perversions en l’admissibilitat de proves, les singularitats de perits i 
testimonis en el contenciós.

PARRA LUCÁN, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES (DIR.)…[ET AL.]  
Acceso a la vivienda y contratación. 
Valencia : Tirant lo Blanch, 2015. 
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En aquesta obra s’hi exposen els principals problemes que es susciten 
en la celebració dels contractes que permeten l’accés a l’habitatge, 
com els contractes d’obra, de compravenda, d’arrendament, inclosos 
els que es dirigeixen al seu finançament (en especial, els préstecs amb 
garantia hipotecària, que és d’altra banda la forma habitual de finançar 
també l’habitatge de protecció oficial). S’hi inclouen els contractes en 
què intervenen professionals i empreses d’intermediació immobiliària, la 
promoció publicitària, la celebració de precontractes, la reacció enfront 
de les clàusules abusives en els contractes celebrats amb professionals, 
l’exigència de transparència i la concessió de crèdit responsable, 
la tributació en els contractes de compravenda i arrendament i els 
contractes d’assegurances que solen acompanyar a l’adquisició i gaudi 
d’un habitatge. 





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

www.clubicab.cat

10%

FINS 15%

16%

6%

PREU ESPECIAL

-10%

PREU ESPECIAL

FINS A 4%

PREU ESPECIAL

FINS A 50%

10%

-5€

-10%

PREU ESPECIAL

6,40€

CLUB ICAB

40%



Col·legi de
l’Advocacia

de Barcelona

93 496 18 80
Mallorca, 283                                       

icab@icab.cat 
www.icab.cat

Mediació
Torn d’Ofici
Assistència al Detingut
Orientació Jurídica
Justícia Gratuïta
Tribunal Arbitral
Registres professionals
Directori de professionals
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L’advocat i l’advocada són les teves persones de confiança i 
la seva consulta et pot estalviar molts problemes i tràngols, 
com anar a judici. 

Adreça’t a la teva advocada si has de signar un contracte, si 
et divorcies, si has de fer la declaració de la renda... et pot 
estalviar molts maldecaps.

L’advocat és l’únic professional que pot defensar els teus 
drets al llarg de tot un procediment jurídic. Mai et deixarà sol.

Garantia del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
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OFERTES

DESPATX A COMPARTIR

Aragó/Pg. de Gracia, exce-
lente imagen, despacho de 
11 m2, 225 euros, secreta-
ria, conserje, sala de juntas 
común de 29 m2. Jordi 
676972089.

Arenys de Mar, compartim 
despatx  virtual. Preu 50 
euros/mes. Tel. 636110501.

Arenys de mar. Despatx a 
compartir ideal torn d’ofici. 
50 euros totes les despeses 
incloses. Tel. 650006647.

Aribau, 171, 1, 1/Paris, 
portero, cocina office y sala 
de reuniones compartida. 
Precio entre 160/390 euros. 
ADSL y gastos incluidos. Tel. 
932427857.

Av. Diagonal 440. Despatx 
individual 12 m2 reals útils 
en pis principal 180m2, finca 
regia. Moblat. c/a/a, aigua, 
llum, adsl, neteja, sala de 
juntas. 330 euros +IVA. 
671091421. Jordi. 

Av. Diagonal/Muntaner, 110 
euros/mes. Oficina virtual per 
rebre visites. Excel·lent imat-
ge. Varies sales, domiciliació 
i gestió de correspondència, 
trucades, fax, fotocòpies, wifi. 
Tel. 932007805.

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

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

Balmes/Pl. Molina, desp. 
virtual, 60 euros/mes + IVA: 

domiciliacions, fax, sala de 
juntes; porteria; correspon-
dència;  possible visites 
presencials; notificacions; 
correu-e. Tel. 629047455/
info@juridicabalmes.com

Casp/Girona, 4/5 puestos de 
trabajo. Precio 480 euros, in-
cluye: mesas y sillas, sala de 
juntas, wifi, limpieza, alarma y 
suministros. Tel. 935166917.

Comparto despacho online 
para recibir visitas zona (10h) 
centro buena imagen. Domi-
ciliación y gestión de corres-
pondencia, fax, wifi. Precio 
100  euros. Tel. 933197252.

Dos despachos de 10m2 cada 
uno. Armarios, luminosos y 
con balcón. Todos los servici-
os incluidos en el precio, ex-
cepto fotocopias y teléfono. 
300 euros x despacho. Tel. 
639350701.

Enric Granados, despacho de 
15 m2 amueblado, sala jun-
tas; sala espera; a/a; 2 baños; 
todos servicios incl. Secreta-
ria tardes. 370 euros/mes. Tel. 
932150020 (16’30-19’00).

Gerona/Ronda San Pedro. 
Despacho Virtual con derecho 
a recibir visitas días concer-
tados. Wifi fibra óptica. 120 
euros/ mes. Tel. 626385836.

Junto al Colegio de Aboga-
dos, Asesoría de Empresas 
ofrece despacho individual en 
finca regia y con posibilidad 
de servicios comunes y uso 
de sala de juntas. Precio a 
convenir. Tel. 625120787. 

Londres/Avenida Sarrià. 2 
despachos de 11 y 10 m2. 
Con portero, dispone de sala 
de espera, sala de juntas, 
adsl y fotocopiadora. 300 y 
275 euros respectivamente. 
Tel 695240983.

Mallorca/Viladomat. 2 despac-
hos 200/250 euros, incluye 
wifi, amueblados y sala de 
juntas. Posibles colaboracio-
nes. Tel. 676870126. 

Muntaner, despatx individual 
moblat o no, Inclou servei 
de secretaria, aigua, llum, 
gas, fibra óptica, trucades, 
còpies, sala juntes, office, 
neteja. Preu 400 euros. Tel. 
933682567.

Muntaner/Gral. Mitre. 2 
despatxos a carrer 10m2 i 
6m2,econòmics, adsl, por-
teria ininterrompudament de 
6am a 22pm. Preguntar per 
Rosa. Tel. 635245290. 

Pau Claris/Rossellò, metro 
Diagonal. Amplio despacho 
con/sin muebles. Sala de jun-
tas, gastos de telefonía fija, 
fotocopiadora, fax, limpieza, 
climatizado, todo incluido 350 
euros/mes 934510788.

Pedralbes, davant ESADE,  
despatxos entre 15 m2 i 20 
m2 amb tots els serveis inclo-
sos. A 10 minuts de la Ciutat 
de la Justícia. Possibilitat de 
col·laboració. Tel. 607361287.

Pg. de  Gràcia, 20m2 en pis 
pral i amb vistes a la casa 
Batlló. Recepció i serveis 
inclosos/ sala juntes. 800 
euros/mes. Porter/Finca se-
nyorial. Tel. 609336376.

Pl. Urquinaona, despatx 
individual, 225 euros/mes. 
Despatx per 2 persones, 350 
euros/mes. Ús de sala de jun-
tes i despeses incloses. Tel. 
657940570.

Rbla. Catalunya 120, se alqui-
la despacho individual en. 35. 
m2. Sala de reuniones y ser-
vicio de conserjería. Contac-
to: Pilar. Tel. 629321902.

Rbla. Catalunya/Valencia. 
Despacho y puestos para 
abogados, juntos o por sepa-
rado, 550 y 390 euros/mes. 
Amueblado, a/c, salas de 
juntas, recepcionista, ADSL 
wifi, limpieza, muy luminoso. 
Tel.932153211.

Roger de Llúria/Aragó, des-
pacho de 10 m2. Todos los 
servicios incluidos: consu-

mos, secretaria. 400 euros. 
Tel. 617484432.

Roger de Llúria/Provença. 1 
despatx. Serveis inclosos: 
secretaria, fax, sala juntes. 
Molta llum i sortida terrassa. 
Possibilitat de col·laborar, bon 
ambient de treball Preu a con-
venir. Tel. 616935036.

Roger de Llúria/Provença, con 
conserje. 1 despacho amue-
blado, muy amplio, precio a 
convenir. Incluye: recepción, 
suministros, ADSL, limpieza, 
cocina. Tel.  932081510.

Roger de Llúria/Valencia: 
Abogado alquila despacho 
de 20 m2 en finca regia con 
conserje. 500 euros, incluidos 
agua, luz, adsl y limpieza. Tel. 
687031909.

Ronda Universitat 33. Des-
pacho individual, amplio en 
finca regia. Bufete con 5 
abogados. Parquet, a/a, Sala 
de juntas y limpieza inclui-
da. 260 euros. Interesados 
639412586. Ricardo.

Rosselló,  25 m, amueblado, 
ext. Con a/a /c. Conserje. 400 
euros/mes incluye adsl, sala 
juntas y sum. Preferiblemen-
te fiscalista/econ. Posible 
colaboración.  Tel. 696242757.

Rosselló 188. Despatx virtual 
de disseny. Ofereix servei 
de recepcionista, domicilia-
ció, gestió, correspondència, 
sales de juntes, wifi, fax. 
Quotes personalitzades per 
advocats, des de 50 Euros/
mes. Tel. 646064087. 

Sagrera, despacho muy bien 
comunicada, amueblado, sala 
juntas, adsl, fotocop, a/a/c, 
alarma, limpieza. 275 euros/
mes. Montse 676461385.

Trafalgar 14/ Pl. Urquinao-
na, luminosos 12 Y 10 m2 
221/207 euros + iVA + 60 
euros gastos incluye  luz, 
agua, fax, adsl, fotoc, limpi-
eza, conserje, finca modernis-
ta. Ana 627039610.
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Trav. De Gràcia/Amigo. 28 
mt2 . Exterior, amb dos punts 
de treball. 320 euros/mes. O 
un punt de treball 160 euros/
mes. Sala de Juntes conjunta 
y despeses a compartir.  Tel. 
629351528. 

Travesera/Vía Augusta, des-
pachos de 20 m2, amuebla-
dos, con iluminación, servicio 
recepción, sala de juntas, 
wifi, limpieza. 450 mes + IVA. 
Tel. 607970384, Mario.

Trav. de les Corts (Corte 
Inglés), despachos exterio-
res, equipados y con todos 
los servicios incluidos de 
18 y 22 m2. 350/400 euros. 
Interés colaborar. Jordi  Tel. 
606862225.

Turó Parc, despacho o puesto 
coworkink + servicios desde 
300 euros. Tel. 934141112.

Urgell/Provenza. Con a/a , 
con conserje, ADSL, limpi-
eza. Precio 250 euros mes. 
Recién reformado y posibili-
dad de darlo amueblado. Tel. 
615373648.

València/Passeig de Gràcia, 
es comparteix despatx total-
ment equipat i excel·lent ubi-
cació. Preu a negociar. Tels. 
934871629/620725050.

Via Laietana/Pl. Urquinaona, 2 
despatxos 15m i 20m2 exte-
riors. Aigua, llum, calefacció, 
fibra òptica, sala recepció, 
sala de juntes, cuina refor-
mada. 500 i 650 euros + iva. 
Col·laboració. Tel. 620340854.

Vilanova i la Geltrú, centre, 
lloguer amb o sense mobles, 
preu a convenir, subministres 
i adsl inclòs. També despatx 
virtual. 661336173 Mercè.

 
DESPATX PER LLOGAR  
I VENDA

Llogo despatx, 135m2, Pro-
vença, 312, 3r 1a, equipat, 
4 despatxos, sala de juntes, 
recepció, c/a/a, arxius, mo-

blat, bany/dutxa. 1.350/1.300 
euros/mes, negociable. Tel. 
935402276/667452893.

Vendo despacho, zona Fira, 
Plaza España, muy iluminado, 
105m, parquet, ascensor, ins-
talaciones modernas, sala de 
juntas, ascensor. Amueblado 
y con muebles suscepti-
bles de ser adquiridos. Tel. 
605251553.

Vendo despacho e inmobilia-
ria por jubilación en Montigalá 
(Badalona). A nivel de calle, 
Antigüedad: 22 años, 45m2 
en dos salas, amueblado, a/a, 
suelo porcelánico. Precio a 
consultar. Tel. 609509428.

COL·LABORACIONS

Abogada con despacho y con 
experiencia en procesal, mer-
cantil, laboral y civil se ofrece 
para colaboraciones y sustitu-
ciones en vistas. 629354790 
cristina.aguilar@icab.cat 
http://cristinaaguilar.com

Abogado con despacho y es-
pecializado en laboral, extran-
jería y civil catalán, se ofrece 
para colaboración con otros 
despachos o acuerdo similar. 
Josep. Tel. 639790489.

Abogado con amplia ex-
periencia en laboral y fiscal, 
se ofrece colaboraciones, 
gestión de empresas y en 
especial asesoramiento de 
empresas, nominas etc. 
Despacho en Barcelona. Tel. 
932375533.

Abogado con dilatada experi-
encia en contratación pública 
y derecho administrativo se 
ofrece para colaboraciones en 
las citadas áreas legales. Tel. 
678622350.

Abogado, 10 años experien-
cia en sociedades cotizadas, 
ofrece colaborar con aboga-
dos. Soluciones para asuntos 
judiciales. Tel. 618599244. 
sociedadescotizadas@gmail.com

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

Abogado/Economista exper-
to en delitos fiscales y pro-
cedimientos concursales se 
ofrece para colaboraciones. 
Tel. 629636324.

Advocada amb despatx a 
València i filial a Barcelona 
s’ofereix per col·laboracions 
en dret laboral i penal. Subs-
titucions a judicis arreu de 
Catalunya. Tel. 637317622.

Advocada especialista nul·li-
tats eclesiàstiques actuant als 
tribunals Eclesiàstics de tot 
l’Estat Espanyol, s’ofereix per 
a col·laboracions externes. 
Tel. 934880606 976667804. 
amparo@picosta.com

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

DIVERSOS

Alquilo bonito piso con 
solárium en barrio gracia 
junto paseo de gracia, 3 
habitaciones, baño y suite. 
Precio 1300 euros, parci-
almente amueblado. Tel. 
609356165.

En venda parcel·la de 823 
m2, amb projecte d’execu-
ció de vivenda unifamiliar, 
cantonera a la urbanització 
de Beders (Bellver de Cerda-
nya). Preu: 260.000 euros. 
Tel. 620691441.

Bufete Perera, precisa pisos 
en alquiler y venta en Bar-
celona. Excelentes clientes. 
Seriedad y solvencia: jueces, 
médicos, porf. Universidad, 
etc. Rosa Tel. 606325105.

 
DEMANDES

DESPATX A COMPARTIR

Es busca sòcia per compartir 
despatx ja obert en Barcelo-
na. Tel. 616865450.

Mataró, abogados laboralistas 
+ de 10 años de experiencia 
buscan compañero -diferente 
área- para compartir despac-
ho, c/ Santa Teresa. Sala jun-
tas y de espera. Fibra óptica. 
Tel. 659659291.

Se busca abogado para cola-
boraciones en materias Penal 
y Laboral sobre todo en des-
pacho ubicado en Hospitalet 
de Llobregat que se dedica 
principalmente a Extran-
jería, Familia y Gestoría. Tel. 
647585392.

 
CANVI DE FAX

Canvi del núm. de fax per 
notificacions de Mercedes 
Aguilar López i Sandra Soler 
Pons. Fax. 932937822.
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1. Promoció vàlida per a pòlisses noves fins al 31 de gener de 2016. Tres mesos gratuïts el 2016 i tres més el 2017. Per a un sol assegurat, 
un mes gratuït el 2016 i un altre el 2017. 2. No s’inclouen els impostos de la CLEA, que s’abonen en el primer rebut de cada aniversari de 
la pòlissa (entre 0,72 i 1,56 €). Primes vigents per a l’any 2016. 3. Es considera la més pròxima a l’aniversari en el moment de la contracta-
ció, i cada 1 de gener. L’edat màxima de contractació és de 64 anys.

1 assegurat = 2 mesos gratuïts
1

Per a 2 assegurats o més si contracta Premium Dental
1

mesos gratuïts

3

Ara, amb Plus Salud, tota la família es pot beneficiar 
d’una assegurança de salut privada amb un ampli quadre 

mèdic i el millor preu.

43.000 professionals
1.150 centres mèdics
150 clíniques dentals

Quadre mèdic d’Adeslas Adeslas

Más de 64 54,11 € 58,44 € 86,63 €

LA MATEIXA PRIMA MENSUAL PER A TOTS DOS SEXES2

3Edat   Premium   Premium-Dental   Premium-Dental
          Reembolso  

0-19 39,87 € 42,04 € 71,65 €

60-64 51,59 € 56,99 € 83,98 €
20-59 44,99 € 48,44 € 80,89 €

Més de 64 54,11 € 59,51 € 87,70 €

3

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

www.mutualidadabogacia.com

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

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
Telèfon: 936 01 12 33
E-mail: patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com
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