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EDITORIAL

TORNADA AL COL·LEGI
Quan encara tenim les vacances del 2016 ben presents, arriba setembre, el retorn a la quotidianitat i l’activitat professional. Com succeeix a l’inici de cada any,
també aquest mes és el dels bons propòsits, que s’han
gestat en les tardes tranquil·les de l’estiu, vora el mar,
la muntanya, de viatge o, senzillament, a casa. És un
bon moment per planificar el nou curs que comença. I
la formació a l’ICAB n’és un d’ells.
Per als més novells tenim el postgrau de l’Escola de
Pràctica Jurídica a través del qual advocats i advocades en exercici formen i acompanyen als nous companys en l’adquisició de les competències i destreses
necessàries per iniciar-se en la professió d’advocat i
advocada, posant en pràctica tot allò que s’ha après a
la facultat.
També poden optar per l’especialització que els permetrà aprofundir més en la matèria que els agrada o en la
què volen exercir la professió.
És també un moment òptim per aprofundir en l’àrea de
preferent dedicació del dret a l’ICAB. I fer-ho des de la
perspectiva de la praxi professional. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona té una àmplia oferta de màsters i
cursos que tenen per objectiu aprofundir i adquirir més
expertesa en una àrea concreta del dret, sense renunci-

Consell Assessor de Món Jurídic
ar a la perspectiva professional. No només el dret substantiu sinó també la praxi i les destreses requerides en
els diferents àmbits d’actuació professional.
A l’ICAB trobaràs també totes aquelles activitats formatives que et permetran mantenir-te al dia i al corrent de
tots els canvis normatius, doctrinals i jurisprudencials.
Amb ponents amb expertesa Els cursos, les conferències, les jornades, les taules rodones contribueixen a
dedicar unes hores a tractar temes d’actualitat, fins
i tot, a l’adquisició de coneixements de les àrees del
dret que no conformen el vostre exercici professional diari. I també destinades a complementar-lo, amb
l’oportunitat d’aprendre, millorar o practicar idiomes,
management, oratòria, etc
I aquesta oferta tant en la modalitat presencial com en
l’e-learning.
El nostre propòsit és que l’oferta sigui diversificada,
que s’adapti a les diferents necessitats, perquè compteu amb la formació continuada necessària, garantia de
què prestarem el nostre servei al ciutadà amb qualitat
i eficiència. Vine, informa’t, pregunta’ns els dubtes...
t’orientarem perquè trobis el que més et convé.
T’hi apuntes?
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Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

Llei 1/2016, de 8 de juny, de
modificació de la Llei 7/2011, de
mesures fiscals i financeres (BOE
núm. 153, 25.06.2016).

Llei 10/2016, de 13 de juny,
per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la guerra
civil i el franquisme. (BOE núm. 157,
30.06.2016).

Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals i per
eradicar la LGTBI fòbia. (BOE núm.
157, 30.06.2016).

Decret llei 3/2016, de 31 de
maig, de Mesures urgents en Matèria de contractació pública (DOGC
núm. 7133, 02.06.2016).

Decret llei 2/2016, de 17 de
maig, de modificació de la Llei
6/1998, de 13 de maig, de regulació
del funcionament de les seccions
de crèdit de les cooperatives (BOE
núm. 153, 25.06.2016).

Reial decret 195/2016, de
13 de maig, pel qual s’estableixen
els requisits per a l’expedició del
Suplement Europeu al Títol Universitari de doctor (BOE núm. 134,
03.06.2016).

Reial decret 244/2016, de 3 de
juny, pel qual es desenvolupa la Llei
32/2014, de 22 de desembre, de metrologia (BOE núm. 137, 07.06.2016).

Reial Decret 293/2016, de 15
de juliol, pel qual s’estableixen els
llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2016-2017, i
es modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’estableix el règim de les
beques i ajudes a l’estudi personalitzades (BOE núm. 171, 16.07.2016).

Ordre JUS/968/2016, de 25 de
maig, per la qual es modifica l’Ordre
JUS/2146/2012, d’1 d’octubre, per
la qual es creen determinats fitxers
de dades de caràcter personal
relacionats amb els supòsits de
possible sostracció de nounats i
s’aproven els models oficials de sollicitud d’informació (BOE núm. 146,
17.06.2016).

Ordre VEH/189/2016, de 14
de juliol, per la qual es dicten les
normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2017 (DOGC núm. 7164,
18.07.2016).

Resolució VEH/1374/2016,
de 18 de maig, per la qual s’afegeix 1 Apartat tercer a la Resolució
ECO/2768/2015, de 26 de novembre,
per la qual s’aprova el model de comunicació de dades de les concessions administratives atorgades per
les administracions aboquen públiques a l’Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 7133, 02.06.2016).

Resolució de 16 de desembre de 2015, del Consell Rector de
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria,
per la qual es crea l’Oficina de Registre General d’aquesta agència estatal (BOE núm. 136, 06.06.2016).

Circular 6/2016, de 30 de juny,
del Banc d’Espanya, a les entitats de
crèdit i als establiments financers de
crèdit, per la qual es determinen el
contingut i el format del document
“Informació Financera-PIME” i
s’especifica la metodologia de qualificació del risc que preveu la Llei
5/2015, de 27 d’abril, de foment del
finançament empresarial (BOE núm.
166, 11.07. 2016).

Circular 4/2016, de 29 de juny,
de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, sobre les funcions dels
dipositaris d’institucions d’inversió
col·lectiva i entitats regulades per
la Llei 22/2014, de 12 de novembre,
per la qual es regulen les entitats
de capital de risc, altres entitats
d’inversió col·lectiva de tipus tancat
i les societats gestores d’entitats
d’inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei
35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’inversió col·lectiva (BOE
núm. 167, 12.07.2016).
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Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

Per Jesús Martinell Campanera
Col·legiat núm. 42.665

El 4 de maig es va publicar, per
fi, en el Diari Oficial de la Unió
Europea, l’esperat Reglament
2016/679 relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes
dades.
Introducció
El nou Reglament, que deroga
la Directiva 95/46 CE i que és
aplicable a tots els estats membres a partir del 25 de maig de
2018, afecta els responsables i
encarregats del tractament ja que
han d’adaptar els tractaments de
dades que duguin a terme a l’empresa a la nova normativa.
Així mateix, els interessats o titulars de drets, amb el nou Reglament, disposen d’un ventall més
ampli de Drets (p.e. dret a la portabilitat). En el cas dels advocats,
és una oportunitat per especialitzar-se en una nova figura que ens
introdueix el Reglament:
Data Protection Officer (DPO).

Principals novetats
del Reglament
Entre les novetats més destacables es troba la consolidació de
la protecció de dades com a dret
fonamental, l’ampliació de l’àmbit
territorial d’aplicació de les normes
que protegeixen la privacitat o la
major exigència al responsable del
tractament en una empresa sobre
la necessitat d’acreditar el compliment del Reglament a través
de les polítiques i mesures que
s’adoptin.
El text introdueix el concepte del
“Privacy by Design” consistent
en la protecció de dades des del
disseny i, per defecte, en qualsevol
nou projecte que hagi d’afrontar
una empresa, així com també dues
noves obligacions: realitzar les
avaluacions d’impacte necessàries
i la consulta prèvia a l’Autoritat de
Control en el cas que el tractament
comporti un alt risc per als drets i
llibertats de les persones físiques.
D’altra banda, el Reglament també
estableix l’obligació de notificar,
en el termini màxim de 72 hores,
qualsevol violació de seguretat
de les dades davant l’Autoritat de
Control i, en alguns casos, a l’interessat.
Sobre el consentiment de l’interessat, el Reglament concreta que
aquest haurà de prestar-se mitjançant acte afirmatiu i clar en el qual
es manifesti una voluntat lliure,
específica, informada i inequívoca
de l’interessat. D’aquesta mane

ra, desapareix la possibilitat de
demanar el consentiment de forma
tàcita o mitjançant silenci positiu.
En referència als drets de la persona interessada, no hi ha canvis
substancials en els Drets ARCO (el
més significatiu és la desaparició
dels terminis de resposta indicant
que s’atenguin en un termini de
temps raonable), però, a aquests
drets, s’incorporen altres nous
drets com el dret de supressió o
dret a l’oblit, el dret a la limitació
de les dades i el dret a la portabilitat de les dades.
Així mateix, pel que fa a l’obligació
d’informació a facilitar a l’interessat en el moment de la recollida
s’haurà d’incloure les dades de
contacte del DPO de l’empresa,
el termini de conservació de les
dades i el dret de l’interessat a
presentar denúncia davant la Autoritat de Control.
El Reglament ens sorprèn amb la
no obligatorietat d’inscriure els
fitxers, encara que sí s’ha de portar
un registre dels tractaments que
realitzen estant, el mateix, disponible per a les autoritats de control.
Sobre les mesures de seguretat, el text únicament indica que
s’hauran d’aplicar aquelles mesures tècniques i organitzatives que
garanteixin un nivell de seguretat
adequat al risc. En aquest cas, es
crea certa inseguretat jurídica pel
que fa a quines mesures seran les
apropiades per a cada tractament
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i, sobretot, si l’Autoritat de Control
dels considerarà suficients.
Un dels assumptes més complicats a regular eren les transferències internacionals partint de la base
que el TJUE va invalidar l’acord
Safe Harbor entre Europa i USA i,
que el nou acord Privacy Shield, tot
i haver estat recentment aprovat el
passat 12 de juliol, en el moment
en què es va aprovar el Reglament, Europa exigia més esforços
a USA per a la definitiva aprovació.
En aquest cas, el legislador ha
fet un esforç més precís amb una
referència expressa a les normes
corporatives vinculants com legitimadores de les transferències.
Des d’Europa s’aposta per l’impuls
de mecanismes de certificació,
segells i marques de protecció de
dades com, per exemple, el nou
segell Europeu de Protecció de
Dades o l’establiment d’un mecanisme de cooperació i coherència
entre les diferents autoritats de
control de cada Estat membre així
com el règim a què es troben sotmeses les mateixes.
Finalment, crida l’atenció l’augment considerable de les sancions econòmiques per infringir
el text que podran arribar fins a
20.000.000 d’euros o, en el cas
d’empreses fins al 4% del volum
de negoci total anual global, la
major exigència de responsabilitat
en les figures del responsable i
encarregat del tractament així com
del DPO i, en el cas de l’interessat
el dret a rebre del responsable o
de l’encarregat del tractament una
indemnització per danys i perjudicis soferts.
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Totes aquestes novetats ens ofereixen un nou context de la protecció
de dades en què les empreses
hauran d’aconseguir un model en
el qual el compliment normatiu,
el principi de responsabilitat i la
prevenció tinguin un paper predominant en deteniment d’un model
estrictament sancionador i més
reactiu que proactiu.
Reptes i oportunitats
en la nova figura del Data
Protection Officer (DPO)
Tot i que el Reglament serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018,
les empreses han de, de manera
progressiva, començar a implementar determinades mesures. En
aquest sentit l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades (AEPD) ja
s’ha pronunciat. Una d’elles és
l’obligatorietat (si interpretem el
sentit literal del text en dir “hauran
de”) que el responsable i encarregat del tractament en l’empresa
designi un DPO sempre que: (i)
el tractament el porti a terme una
autoritat o organisme públic, (ii)
que l’empresa faci tractaments que
per la seva naturalesa, abast i/o
caps requereixin d’una observació
habitual i sistemàtica d’interessats
a gran escala o (iii) que es dugui a
terme tractaments a gran escala
de categories especials de dades i
de dades relatives a condemnes i
infraccions penals.
En el si d’un grup d’empreses es
pot designar un únic DPO sempre
que sigui fàcilment accessible des
de cada filial i, en el cas de les
autoritats o organismes públics,
també podran designar un DPO
per més d’una tenint en compte
l’estructura i grandària.

El nou DPO té un protagonisme
destacable en el futur de la Protecció de Dades. Per a la designació del mateix, el perfil escollit
haurà de ser designat atenent
les seves qualitats professionals,
concretament, els seus coneixements en Dret i en la pràctica
de la matèria de protecció de
dades. Haurà de tenir capacitat
per desenvolupar les seves funcions, entre altres: la d’informació i assessorament, supervisió
de compliment o la cooperació
i contacte amb l’Autoritat de
Control. El DPO desenvoluparà el
seu càrrec amb absoluta independència i amb obligació de secret
i confidencialitat. Per tot això, els
advocats som el perfil idoni per
a aquest càrrec sent una nova
oportunitat professional.
El Reglament i la LOPD
El nou Reglament és obligatori en
tots els seus elements i directament aplicable, és a dir, no admet
transposició encara que sí desenvolupament del mateix. Es qüestiona si el nou text acabarà amb la
LOPD. Entenem que la LOPD no
quedarà derogada sinó desplaçada en alguns aspectes ja que el
text europeu permet, en alguns
articles, que cada Estat membre
pugui establir les seves normes
concretes. Allà s’haurà de veure
si la LOPD, tot i ser anterior al Reglament, preveu les matèries que
Europa ens permet regular. Així
mateix, en allò que estigui fora de
l’àmbit d’aplicació del Dret de la
Unió, també s’aplicaria la LOPD.
Haurem d’estar atents al legislador i al criteri de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que
seran qui tindran l’última paraula.
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TIPIFICACIÓ DE
L’INCOMPLIMENT
DEL TERMINI DE
LLIURAMENT COM
A RESOLUTORI
Tribunal Suprem,
21 de març de 2016
Una sentència del Tribunal Suprem
declara que procedeix a accedir a la
resolució del contracte de compraventa per incompliment atès que es
va pactar expressament d’aquesta
possibilitat si en el termini fixat per
al lliurament les obres no estaven
acabades.
Els demandants recurrents van signar
en dies 7 de abril i 10 de maig de
2007, respectivament, sengles contractes de compravenda d’habitatge
en construcció amb la promotora.
En l’estipulació quarta dels contractes es va pactar la finalització de les
obres al mes de març de 2009 i el
lliurament de les claus i escriptura
pública en el termini màxim de noranta dies a partir de la conclusió de
les obres excepte per retards no imputables al venedor o de força major.
En els contractes es va pactar el lliurament de quantitats posposant-se
dos pagaments finals d’importants
quantitats al moment del lliurament
de les claus i signatura d’escriptura pública, pagaments que no van
tenir lloc al produir-se la resolució
per part dels actors amb caràcter
previ a aquesta entrega de les claus
i atorgament d’escriptura sense que
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Actualitat

es produís cap requeriment per la
promotora reclamant.

del termini de lliurament, en què la
venedora es va excedir amb escreix.

En l’estipulació cinquena a) es va establir expressament com a causa de
resolució a instància del comprador el
fet que les obres no s’acabessin dins
el termini fixat o les seves pròrrogues
o no s’atorgués escriptura pública dins
dels sis mesos següents al venciment
del termini.

D’altra banda, l’acció resolutòria es
va exercitar en termini i abans que la
venedora els oferís el compliment del
contracte, ja que el requeriment resolutori dels compradors a la venedora
té com a data el 30 desembre 2010.

Amb base en aquests pactes i com
que el 30 de desembre de 2010 els
habitatges no havien estat lliurades
per no tenir llicència de primera
ocupació ni els compradors havien
estat requerits per al atorgament
d’escriptura pública, els actors es
van presentar al domicili de la promotora per comunicar la intenció de
resoldre els contractes amb base en
el seu incompliment.
El Tribunal Suprem considera que es
va pactar expressament la possibilitat
de resoldre el contracte si en la data
determinada per al lliurament no s’havien acabat les obres i, en conseqüència, aquest pacte resolutori exprés
facultava als compradors per instar
la resolució, des del dia següent i, en
canvi, van esperar almenys 21 mesos,
pel que la seva bona fe és evident.
Afegeix que el fet que durant aquest
lapse de temps s’iniciessin converses
tendents a rebaixar el preu no restava
legitimitat a l’acció de resolució, en
virtut dels termes pactats, atès que
no van fructificar els intents de donar
solució a la controvèrsia.
D’acord amb el declarat pel Tribunal
Suprem en diverses ocasions, entre
altres en sentència de 4 de maig de
2016, rec. 1220 de 2014, les parts van
tipificar com resolutori l’incompliment

Encara que la llicència de primera ocupació es va obtenir el 7 de
desembre de 2010, abans del
requeriment resolutori, aquest esdeveniment administratiu no va ser
comunicat als compradors ni, com
hem dit, se’ls va oferir l’atorgament
de l’escriptura amb anterioritat a la
resolució instada per ells.
Per tal raó, d’acord amb les sentències d’aquesta sala de 5 de maig de
2014, rec. 328 de 2012; de 20 gener
2015, rec. 196/2013 i de 7 d’abril de
2016, rec. 54 de 2014, procedeix accedir a la resolució contractual, atès que
els compradors van instar la resolució
sense conèixer que s’havia obtingut la
llicència de primera ocupació i sense
que se li hagués ofert l’atorgament de
l’escriptura de compravenda.

LABORAL
LA POLÍTICA “LOW
COST” EMPRESARIAL
NO JUSTIFICA UNA
REDUCCIÓ DE SALARI
Tribunal Suprem,
16 de febrer de 2016
La sentència del Tribunal Suprem de
16 de febrer de 2016 estableix que no
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pot considerar-se com a justificació per
reduir el salari la política “low cost”
empresarial. En concret, l’empresa comunica a la plantilla i a la representació
dels treballadors una reducció de certs
conceptes salarials en un 45%, en el
marc d’una modificació substancial de
les condicions de treball de caràcter
col·lectiu. L’Alt Tribunal conclou que la
mesura no és ajustada a dret ja que
l’empresa presentava resultats econòmics positius i no justifica les causes
tècniques, productives i organitzatives
també al·legades. Finalment, emfatitza
que no n’hi ha prou amb la genèrica
al·legació de la flexibilitat interna com a
tendència normativa actual. Tanmateix,
tampoc és suficient justificar-ho mitjançant una política “low cost” l’objectiu
de la qual es fomentar la competitivitat
en el mercat, ajustant els costos al
màxim en tota la cadena de valor per
tal d’oferir un preu més baix al client,
a costa dels agents interns i externs,
com poden ser treballadors i proveïdors, afectant doncs a la responsabilitat social empresarial.
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ra que l’acomiadament és improcedent
ja que si bé en circumstàncies normals
la conducta descrita en comportaria
la procedència, en un cas en el qual
el treballador pateix ludopatia l’acomiadament s’ha de classificar com a
improcedent perquè si bé la conducta
és greu, no concorre el requisit de la
culpabilitat. Així doncs, en paraules del
Tribunal, la culpabilitat - a efectes laborals - requereix de l’existència d’una
integritat psicològica que permeti al
subjecte conèixer el contingut ètic i
l’abast dels seus actes, així com el
manteniment de la capacitat volitiva,
entesa com la possibilitat real del subjecte de determinar les seves accions.

CONDUCTA
EMPRESARIAL QUE
VULNERA LA LLIBERTAT
SINDICAL
Tribunal Suprem, 26 d’abril de 2016

ACOMIADAMENT
IMPROCEDENT D’UN
TREBALLADOR QUE
ESTAFA PER SER
LUDÒPATA
Tribunal Superior de Justícia de
Castella la Manxa, de 3 de març de
2016
La sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Castella la Manxa de 3 de
març de 2016, qualifica com a improcedent l’acomiadament d’un treballador
ludòpata per cometre un presumpte
delicte d’estafa. En concret, el treballador de correus va dur a terme la retenció d’enviaments postals de targetes
bancàries de diversos clients, així com
de les claus corresponents per apropiar-se-les i fer-ne ús. El Tribunal conside-

La sentència del Tribunal Suprem
de 26 d’abril de 2016 considera que
vulnera la llibertat sindical la conducta
empresarial de no publicar tres comunicats de caire sindicalista a la intranet
corporativa. En concret, l’empresa
havia arribat a un acord mitjançant
el qual es comprometia a publicar a
la Intranet els comunicats emesos
per les seccions sindicals existents,
sense exercir el vet o control sobre
la legalitat, veracitat o bé si excedeixen els límits informatius. L’Alt Tribunal
considerà que l’actuació empresarial
no fou ajustada a dret atès que en cap
moment va al·legar que la difusió dels
esmentats comunicats perjudiqués al
sistema informàtic o suposés costos
addicionals sinó que la negativa empresarial suposà una censura prèvia del
contingut dels mateixos. Així doncs,
conclou que aquest control previ no supera el judici de proporcionalitat i que
per tant vulnera la llibertat sindical.

PENAL
ARXIU DE LA
CAUSA CONTRA
ELS TITELLAIRES
Audiència Nacional,
28 de juny de 2016
L’Audiència Nacional arxiva la causa
contra els dos titellaires dels Carnavals de Madrid per enaltiment del
terrorisme.
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va decretar el sobreseïment de les diligències contra els
dos titellaires que van actuar durant
els Carnavals de Madrid pel delicte
d’enaltiment del terrorisme.
El jutge considera que l’exhibició
d’una pancarta amb la llegenda
GORA ALKA-ETA, si bé va poder
ser qualificat com d’enaltiment
del terrorisme, un cop practicades
una sèrie de diligències “no queda
suficientment acreditat que tal fet
reuneixi tots els requisits necessaris
per arribar a estimar degudament
justificada la perpetració del delicte
abans referit”.
També argumenta la Interlocutòria
que els actes d’enaltiment o justificació del terrorisme, a més d’haver
d’estar dotats d’una publicitat de
certa qualitat i capacitat d’incidència, “cal que s’inscriguin en una línia
clara de concret suport a accions
específiques de caràcter terrorista a
sentit estricte, el que no ha quedat
degudament justificat en el present cas, ja que no consta acreditat
l’element intencional -dolós- d’elogiar, enaltir, lloar o justificar l’activitat
terrorista o menysprear o humiliar
les víctimes de delictes terroristes o
els seus familiars”.

FISCALITAT DE
LES RUPTURES
MATRIMONIALS
El dret tributari afecta totes les branques del dret, si bé en unes, com el dret
matrimonial, la seva incidència és transcendental. La programació d’un divorci,
la negociació entre les parts i la redacció d’un conveni matrimonial, s’ha de fer
amb coneixement profund de les repercussions tributàries. La seva ignorància
pot comportar conseqüències molt desagradables.

Alejandro Ebrat Picart
Col·legiat núm. 12.091
President de la Secció de Dret Financer
i Tributari de l’ICAB

L

es diferents prestacions compleixen totes
una finalitat (desequilibri econòmic amb
motiu de la ruptura, desigualtat patrimonial,
obligacions envers els fills ....). I totes elles
han de complir uns requisits (diferència en el
nivell de vida, existència d’una desigualtat patrimonial)
pel que la seva quantificació, des del punt de vista tributari, no pot ser discrecional. El principi d’autonomia de
voluntat entre les parts no és patent de cors per a tributar a la carta. L’obligació de tributar naixerà dels fets i la
seva escapatòria vindrà donada pel compliment estricte
dels requisits legals de l’exempció tributària.
El conveni matrimonial serà aquell document d’on naixerà l’obligació, d’aquí la gran importància de la seva
claredat, tant en el concepte, com en el destinatari de la prestació. Són moltes les resolucions dels
tribunals que deneguen la deduïbilitat d’una prestació compensatòria per no haver definit clarament el
destinatari (cònjuge) i no menys són aquelles que
imputen al cònjuge la pensió d’aliments percebuda
pels fills (exempta), per falta de concreció conceptual
en el conveni.

La prestació compensatòria (233-14 CCCat) i els
aliments entre cònjuges gaudeixen d’idèntica fiscalitat: rendiment del treball per al perceptor i reducció
de la base imposable per al pagador. El primer haurà
d’imputar, a partir de sentència, la prestació rebuda,
com un rendiment del treball més (art. 17,2 f) LIRPF),
sumant-ho a la resta de rendiments, el que podria fer-li
tributar a tipus propers al 50%. La substitució de la
prestació compensatòria per un pagament únic pot
tenir efectes desastrosos en haver d’incloure l’import
total percebut en la renda de l’any del preceptor, i
únicament reduir un 30% (DGT CV 18.07.2013) per rendiment irregular - no en el cas de pagament fraccionat
(TS 18.07.2013) - que es veurà augmentat cas de lliurament d’un bé immoble, a l’haver de tributar, a més,
per l’impost de Transmissions Patrimonials el perceptor
(adjudicació en pagament de deute art. 7.2 .a TRLITP) i
per guany patrimonial en renda - si escau- al pagador.
El pagador podrà reduir de la seva base imposable (art.
55 LIRPF) el que pagui en concepte de prestació compensatòria, per la qual cosa caldrà arribar a un pacte
entre les dues parts sospesant la tributació en un i el
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L’advocat Alejandro Ebrat va ser el ponent de la conferència “Fiscalitat en les ruptures matrimonials i liquidació del patrimoni conjugal” que
es va celebrar en el marc del Congrés de l’Advocacia barcelonina.

benefici en l’altre. En cas de lliurament de la prestació
en pagament únic, probablement no podrà reduir tot el
lliurat per manca de base imposable i l’excés no reduït
no servirà per a anys posteriors, excepte, és clar, que
el pagador tingués una base imposable molt alta que
absorbís aquest pagament únic.

A PARTIR
DEL 2015, LA
PRESTACIÓ
COMPENSATÒRIA
DE L’ARTICLE
232-5 NO
TRIBUTARÀ EN
EL PERCEPTOR,
NI ES PODRÀ
DESCOMPTAR
AL PAGADOR

Així les coses, la primera conclusió que
podem treure és que
la prestació compensatòria, des d’un punt de
vista tributari, convé
pagar-la el més dilatada en el temps possible i mai substituir-la
per un lliurament únic
de diners, bé o dret
(usdefruit, de renda
vitalícia).

Quant als aliments als
fills, el progenitor que
paga no podrà reduir
de la base imposable
del pagat (tampoc pot
reduir aquell que, constant matrimoni, alimenta als
seus fills) però sí que podrà establir un mecanisme de
“desgajamiento” de la base imposable per tributar per
separat en la quantia lliurada (art. 64 i 75 LIRPF), de
manera que gaudirà d’un petit benefici fiscal. És important tenir en compte que aquesta reducció no operarà
si el pagador es redueix en renda mínim per descen-

dent, és a dir que, per poder aplicar el mecanisme de
descomptar per aliments als fills, no podrà descomptar
mínim per fill, ja sigui en la seva totalitat o en part (custòdia compartida). Caldrà fer el càlcul de qual ens beneficiarà més (consultes de la DGT V0972-13 i V0909-12).
Els fills que perceben aliments no tributen per la
quantitat que perceben. Aquí neix la primera fase de
la negociació. En seu del pagador, interessarà com
més pensió compensatòria millor (redueix) i en seu del
perceptor, interessarà més aliments als fills (que no
paguen) en detriment de la compensatòria.
Interessant canvi de tendència s’està produint en deixar fora de tributació el lliurament d’un bé immoble als
fills com a pagament únic de pensió d’aliments, sempre que l’import dels aliments i l’edat dels perceptors,
sigui proporcional al valor de l’immoble a substituir.
Un altre factor per negociar serà el de les despeses. Des
del punt de vista tributari aquestes (despeses escolars,
quota acadèmica, despeses mèdiques, colònies, etc.)
es consideren aliments als fills (consulta V 1977-1907) i
per tant no redueixen al pagador, ni tributen en seu del
perceptor. Al primer li convindrà reduir-los al màxim i al
segon augmentar-los, a canvi, és clar, d’augmentar o reduir les prestacions contributives, respectivament.
La prestació econòmica del 232-5 del CCCat ha tingut
un recorregut d’allò més variat. Abans de la resolució
del TEAC de 30.10.2013 la incertesa i inseguretat jurídica era habitual. Consultes tributàries, interpretacions
de l’AEAT, resolucions administratives, i sentències
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judicials s’acarnissaven en una lluita per veure qui la
deia més grossa. Uns deien que la prestació econòmica
no tributava en el perceptor, altres que sí, i el més valent
manifestava fins que se la podia reduir al pagador. El TEAC
ve a posar fi a aquesta incertesa declarant rendiment del
treball per al perceptor, deixant en l’aire la possibilitat de
reduir-la per al pagador, el que ve a significar un gerro
d’aigua freda a tots aquells matrimonialistes que havien
fet servir (i abusat) d’aquesta figura per fer entregues
entre cònjuges (majoritàriament immobiliàriLA PLUSVÀLUA
es), sense tributació en
renda.
LATENT (EN

RENDA) DEL BÉ
QUE ATORGUEM
EN VIRTUT DE
L’ARTICLE 232-5.
TOT ALLÒ QUE
NO PAGA, TRIBUTARÀ EL DIA
QUE ES VENGUI

La reforma fiscal de
l’01.01.2015 ve a posar
fi a aquesta situació tan
lesiva, modificant l’art
33.3. d. de la LIRPF, afegint en el seu redactat
que “Aquestes compensacions no donaran
dret a reduir la base
imposable del pagador i
no constituirà renda per
al perceptor”. A partir
del 2015, la prestació
compensatòria de l’article 232-5 CCCat no tributarà en el perceptor, ni es podrà
descomptar al pagador i així ho vénen interpretant la
DGT en les seves recents consultes V3949-15, V1542-15,
V2853-15 i V2854- 15.
Dit l’anterior, a un li costa creure que l’Agència Tributària
deixi passar un mos tan apetitós, deixant fora de tributació quantitats ingents en les ruptures matrimonials. I això
basant-se en dos arguments. D’una banda, que la reforma de l’article 33.3.d no deixa de ser una modificació d’un
article que regula els guanys de patrimoni. El seu redactat
s’inicia dient que: “Es considera que no hi ha guany o pèrdua patrimonial ....”, quan la mateixa resolució del TEAC de
31/10/2013, ratificada per la SAN de 2014.12.13, ve a dir
que aquesta prestació és un rendiment de la feina, després la reforma de l’article 33.3.d, no ha vingut a canviar la
qualificació de rendiment del treball. Sí que és cert, que el
mateix 33.3.d, parla que “en cap cas tindran la consideració de renda”, de manera que una interpretació generosa
s’acolliria al concepte de renda universal - incloent llavors
els guanys de patrimoni- però repeteixo, la reforma feta
no deixa d’estar dins l’apartat de “guanys de patrimoni”.
D’altra banda, i a col·lació amb l’esmentat al principi
d’aquest article referent a l’autonomia de voluntat, perquè
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pugui defensar-se l’exempció d’aquesta prestació, haurà
de complir-se íntegrament allò que estableix l’article 2325, pel que fa al compliment dels requisits i al 232-6, en el
que respecta al seu càlcul.
La recent jurisprudència, pel que fa a requisits, es fixa en
la proporcionalitat, en lloc de la desigualtat patrimonial. La
teoria de l’enriquiment injust ha decaigut, sent substituïda
per la major o menor capacitat de generació de riquesa
d’un dels cònjuges. A això li sumarem la major dedicació
d’un dels cònjuges i l’absència de retribució o diferència
significativa de la mateixa entre els consorts.
I pel que fa al càlcul que estableix l’article 232-6, cal dir
que és realment complex. Els jutges han de ser més
economistes que experts en dret per poder “desmembrar” els informes econòmics obligatoris (Disp. Addicional
Tercera) que presentem els pèrits quantificant la prestació
econòmica. Un informe complert, detallat, raonat i clar –
perquè el jutge ho pugui entendre- serà garantia d’èxit en
la reclamació que pretenem.
Partint del saldo final (a data de ruptura) d’ambdós cònjuges (aquí caldrà inventariar i valorar accions i participacions de societats, negocis individuals, empreses,
immobles, assegurances, actius financers, opcions contractuals, vehicle, aixovar, obres d’art, béns a l’estranger,
etc.) es procedirà a depurar aquest patrimoni descomptant càrregues, donacions rebudes (per exemple, els pagaments de la hipoteca que el cònjuge li ha anat abonant,
el regal del vehicle a l’altre cònjuge), deutes i saldo inicial
a data de matrimoni (i els seus béns subrogats). Del saldo
final es podrà descomptar les atribucions efectuades
entre cònjuges constant matrimoni, és a dir que hi ha partides (donacions) que es descompten dues vegades (TS
11.10.2015 i 21.01.2016) i amb imports diferents.
El cònjuge que “posa” les coses a nom d’un altre està
fent una atribució computable en el 232-5 (TS 10.03.2003 i
30.09.2009), l’apartament nou “comprat amb els diners de
la venda de l’altre - privatiu-” no computa (TS 13.07.2009). I
no diguem de la problemàtica del major valor dels immobles
o l’empresa constant matrimoni, de la vendes d’immobles
privatius -subrogats-, dels béns ocults, etc.
Finalment no oblidem la plusvàlua latent (en renda) del bé
que atorguem en virtut de l’article 232-5. Tot allò que no
paga, tributarà el dia que es vengui. Per això hem de quantificar-lo per a la negociació en la ruptura matrimonial i tenir-ho
present si el cònjuge perceptor té intenció de vendre-ho.
Tot el que no estigui dins d’aquests paràmetres, l’AEAT
podrà considerar-ho guany patrimonial en renda.

La millor assegurança de salut
té arguments de pes
Alter Medic PLUS
l’assegurança de salut
a mida dels advocats

Què ens fa diferents?
t Lliure elecció de les especialitats
de ginecòleg i pediatre amb el
reembossament del 80% de les despeses.

t La nostra cobertura de pròtesis inclou

totes les pròtesis d’implantació interna
que existeixen actualment sense excepció.

t Som els únics que cobrim íntegrament

la tècnica LASIK per a la cirurgia dels
defectes de la refracció de l’ull
(per als casos que compleixin els requisits establerts
en el reglament).

t Cobrim els tractaments de
reproducció assistida

(per als casos que compleixin els requisits establerts
en el reglament).

t El nostre quadre mèdic a més de comptar
amb centres de renom inclou

els equips mèdics de prestigi que hi treballen.

SEPARACIONS I DIVORCIS
DAVANT NOTARI
La competència territorial, els requisits de la intervenció notarial, les funcions
de l’advocat i les del fedatari públic i la fiscalitat són els principals temes que es
tracten en aquest article

José Alberto Marín Sánchez
Notari
Professor Associat.
Departament Dret Civil UB

INTRODUCCIÓ
La llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària ha atribuït als
notaris fins a seixanta-dues noves competències, la majoria d’elles encara desconegudes per a molts operadors
jurídics.
No és el cas de les relacionades amb el matrimoni respecte de les quals els mitjans de comunicació han difós
tal novetat. Des que va entrar en vigor la llei els notaris
poden celebrar matrimonis (encara no pot tramitar l’expedient matrimonial, això serà a l’estiu de 2017) i també
poden autoritzar separacions i divorcis de mutu acord en
els casos en què no hi hagi fills menors d’edat o amb la
capacitat judicialment modificada.
El primer que caldria destacar i recordar és que el notari
és un funcionari públic. Així ho defineix l’article 1 de la Llei
del Notariat. Per això no es pot parlar de privatització de
funcions quan el legislador li encomana l’autorització de
separacions i divorcis matrimonials. I l’exercici d’aquesta
funció el realitza en concurrència amb un altre funcionari,
el lletrat de l’Administració de Justícia, per la qual cosa el
ciutadà pot triar entre un o altre.
Aquesta condició de funcionari permet al notari efectuar
una tasca de caràcter públic que afecta l’estat civil de les
persones, però només pot fer-ho quan no hi ha controvèrsia, és a dir, en els supòsits de separació o divorci de
mutu acord.
Curiosament la Llei de Jurisdicció Voluntària no regula en
cap dels seus articles la separació o divorci davant notari

sinó que en les seves disposicions addicionals reforma el
Codi Civil espanyol (articles 82 i 87) i incorpora un títol a
la Llei del Notariat en l’article del 54 es refereix a aquesta
matèria.
Convé anticipar que, malgrat que l’article 54 de la Llei del
Notariat parla de “sol·licitud, tramitació i atorgament”, la
separació o divorci notarial es desenvolupa com totes les
altres actuacions notarials. En principi, no cal presentar
una sol·licitud formal, no hi ha un procediment pautat. A la
pràctica els advocats parlen amb el notari i examinen les
circumstàncies i documentació, especialment la proposta
d’acord, i el resultat es plasma en una escriptura que pot
estar signant a les poques hores de la primera reunió.
Només en cas de discrepància entre notari i advocat
aquest hauria de sol·licitar al notari per escrit la iniciació
d’un expedient que finalitzaria amb el pronunciament del
notari sobre la seva acceptació o no de l’autorització del
divorci o separació.
És una actuació àgil i segura basada en què és necessari
el mutu acord, la qual cosa facilita enormement l’autorització de l’escriptura. Per tant, és un sistema ideal per a
situacions d’urgència com pot ser la immediata sortida
del país d’un dels cònjuges, cas relativament freqüent, o
altres de similars.
A més el fet que s’actuï de la manera exposada i que
l’entorn del despatx notarial sigui molt més amigable que
el de l’oficina judicial pot facilitar una separació o divorci
menys traumàtica psicològicament que la judicial.
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La inexistència de controvèrsia és fonamental per tractar-se d’un acte de jurisdicció voluntària.
II) Que no hi hagi fills comuns menors d’edat no
emancipats.
La llei no utilitza l’adjectiu “comuns” però és evident
que la concurrència de fills extramatrimonials no pot
impedir l’actuació notarial.
Caldrà tenir en compte també possibles incidències
que poden generar dubtes sobre la competència notarial. Així per exemple podria donar-se el cas que en
el moment de la separació o divorci la dona estigués
embarassada, cas en el qual òbviament hauriad’ acudir al procediment judicial ordinari llevat que s’acrediti la ruptura de la presumpció de paternitat.
III) Que no hi hagi fills comuns amb la capacitat “modificada judicialment” que depenguin d’ells.

José Alberto Marín, en un moment de la seva sessió, al Congrés
organitzat per l’ICAB.

SERÀ SUFICIENT
UN ÚNIC
ADVOCAT
PER ALS DOS
CÒNJUGES;
SEMPRE CALDRÀ
QUE ESTIGUI
EN EXERCICI

COMPETÈNCIA
TERRITORIAL

Serà notari competent
el de l’últim domicili
comú o el del domicili
o residència habitual de
qualsevol dels sol·licitants, sempre que
d’acord amb les normes de dret internacional privat sigui possible
procedir al divorci o
separació en el nostre
territori. Els funcionaris diplomàtics o consulars, en exercici de les funcions notarials que tenen atribuïdes, no
podran autoritzar l’escriptura pública de separació.
S’haurà d’acreditar al notari el domicili que determini la
seva competència.

REQUISITS
Perquè hi hagi la intervenció notarial en aquesta matèria
cal que concorrin ineludiblement determinades circumstàncies:
I) Mutu acord.

La llei exigeix que es tracti de fills amb modificació
judicial de la capacitat pel que si els cònjuges tenen
fills comuns incapaços però sense declaració judicial
el notari pot autoritzar l’escriptura de separació o
divorci.
IV) Que en el cas de separació hagin transcorregut
tres mesos des de la celebració del matrimoni.
V) Consentiment dels fills majors d’edat respecte de
les mesures que els afecten per no tenir ingressos
propis i conviure en el domicili familiar.
L’article 82 del Codi Civil espanyol (al qual es remet
l’87) exigeix que prestin el “consentiment”, no una
mera presa de raó de les mesures que els afectin.
Òbviament la primera mesura que els afectarà serà
l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. Poden
aquests majors d’edat bloquejar la separació o el
divorci dels seus progenitors si no estan d’acord? A
primera vista sembla que sí però la qüestió és més
que discutible especialment si la llei aplicable és el
Codi Civil de Catalunya.

INTERVENCIÓ D’ADVOCAT EN EXERCICI
L’article 54 de la Llei del Notariat estableix que “els
cònjuges hauran d’estar assistits en l’atorgament
de l’escriptura pública de lletrat en exercici”. Serà
suficient un únic advocat per als dos cònjuges però
sempre caldrà que es tracti d’advocat en exercici,
fet aquest que s’ha d’acreditar al notari.
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LA FUNCIÓ DEL NOTARI
El notari, com a funcionari que és, exercirà el control de
legalitat de la separació i divorci, especialment pel que fa
a la concurrència dels requisits abans explicats.
A més de la tasca habitual del notari d’identificació,
apreciació de capacitat i assessorament, en aquest cas
té vital importància l’examen de la proposta de conveni
regulador de la separació o divorci. En aquest punt l’article 82 del Codi Civil
espanyol (CC) estableix
TENIM DAVANT
que el conveni ha de
contenir “les mesures
NOSTRE UNA
que hagin de regular
OPORTUNITAT
els efectes derivats
de la separació en els
DE DESJUDICIAtermes que estableix
LITZAR SEPARAl’article 90” d’aquest
mateix Codi.
CIONS I DIVOR-

CIS, AGILITZANT
LA SEVA TRAMITACIÓ

El referit article 90 CC
estableix que “quan els
cònjuges formalitzessin
els acords davant el
secretari judicial o notari i aquests consideressin que, al seu parer, algun d’ells pogués ser danyós
o greument perjudicial per a un dels cònjuges o per als
fills majors o menors emancipats afectats, el advertiran
als atorgants i donaran per acabat l’expedient. En aquest
cas, els cònjuges només podran acudir davant el jutge
per l’aprovació de la proposta de conveni regulador.
No obstant això el Codi Civil de Catalunya (CCC), sobre
la base del principi que regeix en la legislació catalana de
llibertat civil, no manifesta cap preocupació pel possible
perjudici dels cònjuges, sinó únicament es preocupa
pels fills menors. Així es desprèn clarament de l’article
233-3 CCC quan assenyala que “els pactes adoptats en
conveni regulador han d’ésser aprovats per la autorizadad judicial, llevat dels punts que no siguin conformes
amb l’interès dels menors”.
I atès que per definició no existiran fills menors d’edat en
els divorcis i separacions notarials es pot afirmar rotundament que quan la legislació aplicable sigui la catalana, si el
conveni s’ajusta al que exigeix l’article 233-2, el notari ha
de donar per bo que s’ha convingut pels cònjuges sense
que pugui entrar a valorar el possible perjudici d’un d’ells
com tampoc ho podia fer el jutge fins a la data.
Ara bé, això no vol dir que el notari no pugui rebutjar el
conveni proposat. Podrà fer-ho quan qualsevol dels seus
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pactes no s’ajusti a la legalitat vigent o sigui impropi d’un
conveni regulador de separació o divorci.

LA FISCALITAT: UN POSSIBLE OBSTACLE
L’agilitat que ve a donar la intervenció del notari a aquesta matèria hauria de provocar una derivació en massa de
separacions i divorcis a l’àmbit notarial. No obstant això,
a Catalunya hi ha un obstacle que en moltes ocasions du
a aconsellar acudir al lletrat de l’Administració de Justícia
i serà quan en el conveni es realitzin adjudicacions de
béns als cònjuges.
La legislació que regula l’Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)
eximeix del pagament d’aquest impost a les adjudicacions realitzades en aquest tipus de processos de divorci
i separació. Fins a la data, en tractar sempre de resolucions judicials, no cabia aplicar el concepte “actes jurídics
documentats” d’aquest impost als documents que instrumentalitzaven les separacions o divorcis per ser documents judicials. No obstant això, l’escriptura notarial és
susceptible de reportar aquest concepte tributari quan
es donin els requisits que estableix la llei (document
notarial, avaluable econòmicament, inscriptible en el
Registre); aquest seria el cas de l’escriptura de separació
o divorci amb adjudicació de béns. Només si es tractés
de guanys gaudiria de l’exempció aplicable a la dissolució i liquidació d’aquest règim. Però atès que a Catalunya
el règim supletori no és el de separació de béns l’efecte
que es produeix és la subjecció d’aquests documents a
Actes Jurídics Documentats tributant a l’1,5% del valor
dels béns adjudicats.
En l’actualitat, s’està intentant incloure en la legislació
fiscal catalana una bonificació del 100% de la quota
d’aquest concepte de l’ITPAJD. Esperem que sigui una
realitat el més aviat possible perquè les separacions i divorcis notarials a Catalunya tinguin el mateix tractament
fiscal que en la major part d’Espanya quan es realitzi
davant de notari.

CONCLUSIÓ
Tenim davant nostre una oportunitat de desjudicialitzar
separacions i divorcis, agilitzant la seva tramitació i facilitant als cònjuges una forma segura i ràpida de superar
aquest, en molts casos, desagradable tràmit. La seva
utilització per part dels professionals del dret s’anirà
estenent. Segons les dades que consten al Col·legi
Notarial de Catalunya en el primer semestre de 2016
s’han autoritzat el doble de separacions i divorcis que en
l’últim semestre de 2015. El creixement és exponencial
i és de preveure que la via notarial es converteixi en l’ordinària i habitual.
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LA SEGONA
OPORTUNITAT PER A
LES PERSONES FÍSIQUES
En aquest article, trobareu l’anàlisi normatiu amb uns criteris que els Jutges del
Mercantil i el Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona han publicat
recentment per oferir solucions jurídiques als problemes que ja han detectat de
l’aplicació de l’article 178 bis LC.

Mª Elisa Escolà Besora
Col·legiada núm. 26.187.

1.- INTRODUCCIÓ
El reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, mecanisme
de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, modificat per la Llei
25/2015, de 28 de juliol, introdueix en l’ordenament
jurídic espanyol mecanismes per aconseguir que les persones naturals sobre endeutades es puguin alliberar dels
deutes que no puguin satisfer amb els seus béns.
Cal destacar que el legislador espanyol es va veure
compel·lit a introduir la figura de la “segona oportunitat”
degut a pressions d’organismes internacionals. Si bé
la Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors, ja va
introduir la figura de la remissió dels deutes insatisfets,
va resultar un fracàs a la pràctica.
El reial decret de segona oportunitat estén el benefici
d’exoneració del passiu insatisfet (en endavant BEPI)
a tota persona natural, ja sigui empresari o no, però
exigeix que es tracti d’un deutor de bona fe. A més, per
aconseguir l’exoneració del passiu el deutor ha de sol·licitar el seu concurs de creditors, on s’han de liquidar els
seus béns, i si són insuficients per pagar tots els crèdits,
llavors pot demanar el BEPI. És precís recordar que en
l’actualitat la Llei Orgànica del Poder Judicial atribueix el

coneixement dels concursos de persona natural no empresari als jutjats de primera instància, i els de persona
natural empresari als mercantils.
Al present article s’analitzarà l’art. 178 bis de la Llei
Concursal (en endavant LC), precepte que regula el
BEPI, però ja podem anticipar que la tècnica legislativa
utilitzada és molt deficient, de manera que ens trobem
davant d’un autèntic laberint. Per tal proporcionar una
mica de llum a la foscor, els Jutges de lo Mercantil i el
Jutjat de Primera Instància nº 50 de Barcelona han publicat en data 15 de juny de 2016 uns criteris que ofereixen
solucions jurídiques als problemes que ja han detectat
de l’aplicació d’aquest art. 178 bis LC.

2.- REQUISITS PER OPTAR AL BEPI
El primer requisit és que sigui un deutor de bona fe. Es
tracta d’un concepte normatiu, doncs en aquest context
la bona fe no es presumeix, sinó que sols es considerarà
de bona fe el deutor que acrediti el compliment dels requisits enumerats a l’art. 178 bis 3 LC, és a dir:
a) Que el concurs no hagi estat declarat culpable, amb
l’excepció de la culpabilitat per retard en la sol·licitud de
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Maria Elisa Escolà va participar en el I Congrés de l’Advocacia de Barcelona amb una ponència sobre la segona oportunitat.

concurs, doncs llavors la llei concedeix potestat al jutge
per atorgar el BEPI ateses les circumstàncies.
Hom ha plantejat la conveniència que aquesta prohibició no es limiti a la declaració de culpabilitat del propi
concurs de la persona física, sinó que tampoc hauria de
poder sol·licitar el BEPI aquella persona física afectada
per la declaració de culpabilitat d’una societat de la que
hagi estat administrador de dret o de fet.
Personalment no comparteixo aquest criteri, doncs la llei
no estableix aquesta limitació i els requisits per accedir
al BEPI són tan durs, que no considero raonable admetre aplicacions analògiques. A més, cal dir que el segon
requisit exigeix que el deutor no hagi estat condemnat
en sentència ferma per determinats delictes, de manera
que ja queden exclosos aquells deutors el comportament dels quals ha merescut una sanció penal. Per
últim, crec que no es pot equiparar l’actuació d’una persona física quan administra béns aliens, exercint d’administrador d’una societat que després és declarada en
concurs, a l’actuació dins l’àmbit dels béns propis, i per
aquest motiu la inhabilitació que estableix l’art. 172.2.2n
LC es limita a l’administració de béns aliens, però no
afecta a l’administració dels béns propis.
En definitiva, no hem de perdre de vista que al deutor
que se li impedeix sol·licitar el BEPI el condemnem de
per vida a l’economia submergida o a la marginalitat.

b) El segon requisit és que el deutor no hagi estat
condemnat en sentència ferma per delictes contra el
patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra Hisenda Pública i la Seguritat Social, o
contra els treballadors durant els últims 10 anys.
En principi s’exclouen d’aquesta prohibició tots els delictes contra la vida de les persones, els quals poden generar unes responsabilitats civils quantioses, que a través
del BEPI podrien quedar exonerades. Algun autor ha
indicat que si la insolvència ha estat generada o agreujada com a conseqüència de la indemnització per responsabilitat civil, es podria entendre que la insolvència o el
seu agreujament té la seva raó de ser en un acte dolós i
qualificar el concurs com a culpable, el que impediria la
concessió del BEPI.
La pregunta que sorgeix d’immediat és què succeeix si
el procés penal està pendent quan se sol·licita el BEPI.
La LC estableix que el jutge haurà de suspendre la seva
decisió fins que existeixi sentència penal ferma. Els
criteris publicats pels jutges també indiquen que s’ha de
suspendre la decisió, però a la pràctica aquesta suspensió comportarà molts problemes, perquè els processos
penals es poden allargar, i mentrestant es generaran
més deutes, interessos i també s’adquiriran béns. Potser hauria estat més encertat que s’hagués previst la
concessió provisional del BEPI i si, posteriorment, recau
sentència ferma condemnatòria que es revoqués. Per
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últim, sens perjudici de la dicció literal de la llei, crec que
es podrà concedir el BEPI si el procés penal s’acaba amb
una interlocutòria de sobreseïment, ja sigui lliure i provisional, si esdevé ferma.
c) El tercer requisit és que, reunint els requisits de l’art.
231 LC, hagi celebrat o, al menys, intentat celebrar un
acord extrajudicial de pagaments (en endavant AEP).
Aquí ens trobem amb el principal dubte de tot el sistema: l’haver intentat un acord extrajudicial de pagaments
abans de sol·licitar el concurs és un requisit imperatiu o
facultatiu per aconseguir el BEPI?
La redacció de l’art. 178 bis LC no ens permet trobar
una resposta clara, i s’haurà d’acudir a la jurisprudència que recaigui sobre aquesta qüestió. La interlocutòria de 25 de gener de 2016 de l’Audiència Provincial
de Pontevedra va
considerar que l’haver
ELS JUTGES DEL
intentat l’AEP és un
requisit imperatiu per
MERCANTIL
a concedir el BEPI.

I EL JUTJAT
DE PRIMERA
INSTÀNCIA Nº 50
DE BARCELONA
HAN PUBLICAT
UNS CRITERIS
QUE OFEREIXEN
SOLUCIONS
JURÍDIQUES ALS
PROBLEMES
DETECTATS

Sobre aquesta qüestió
també s’han pronunciat els criteris del
jutges de 15 de juny
de 2016, on es conclou
que existeixen dos
supòsits diferents
d’exoneració:

(I) l’exoneració definitiva, que és la que
s’estableix a l’art. 178
bis 3,4t LC, basada
en la satisfacció en
la seva integritat del
crèdits contra la massa
i els crèdits concursals
privilegiats i, si no s’hagués intentat un AEP, al menys el
25% de l’import dels crèdits concursals ordinaris. Per
aquest tipus d’exoneració els criteris no exigeixen que
s’hagi intentat l’AEP.
Com de fet no es tracta d’una exoneració definitiva, ja
que potser revocada si durant els cinc anys següents
es constata l’existència d’ingressos, béns o drets del
deutor ocultats, creiem que seria més oportú denominar-la exoneració “automàtica”, perquè és suficient la
constatació de la bona fe i el pagaments dels crèdits no
exonerables per concedir el BEPI.

(II) l’exoneració parcial i provisional, que és la que s’estableix a l’art. 178 bis 3, 5è LC, basada en el compliment
d’un pla de pagaments de cinc anys o la dedicació de
recursos durant un temps determinat. Es tracta d’un
exoneració diferida, doncs permet al deutor pagar els
crèdits contra la massa i els privilegiats, i tots els crèdits
públics i per aliments, en un termini de cinc anys.
Per aquest tipus d’exoneració els criteris sí exigeixen
que s’hagi intentat l’AEP. El problema que comporta
aquesta interpretació és que no tot deutor persona
natural pot acudir a l’AEP, ja que l’art. 231.1 LC exigeix
que el passiu no superi els cinc milions d’euros. Encara que pugui semblar una quantia elevada, quan es
tracta d’un persona que ha avalat deutes de la seva
empresa, és una xifra fàcil de superar, a l’igual que
pot succeir, per exemple, amb els empresaris individuals que obligatòriament han de desenvolupar el seu
negoci amb aquest caràcter, com succeeix amb els
farmacèutics. Per tant, a aquest col·lectiu se li limita
molt la segona oportunitat, ja que no podran sol·licitar el BEPI si no tenen suficients béns per satisfer els
crèdits contra la massa, els privilegiats, entre els que
hi haurà el 50% dels crèdits públics, i el 25% dels
crèdits ordinaris.
Donada la importància que adquireix l’haver intentat
l’AEP per aconseguir el BEPI, els criteris enumeren uns
supòsits en els quals s’entendrà que almenys s’ha intentat l’AEP. A més, també s’estableix un règim transitori
respecte dels concursos ja conclosos i dels concursos
en tramitació, afavorint la concessió del BEPI, com es
pot constatar amb la interlocutòria del Jutjat Mercantil
núm. 8 de Barcelona de 16 d’octubre de 2015.
d) El quart requisit és que hagi satisfet en la seva integritat del crèdits contra la massa i els crèdits concursals
privilegiats i, si no s’hagués intentat un AEP, al menys el
25% de l’import dels crèdits concursals ordinaris.
Es tracta de l’anomenada “exoneració definitiva”, per la
qual, com hem dit, segons els criteris de 15 de juny 2016
no és requereix haver intentat l’AEP, encara que no és un
criteri unànime a la jurisprudència, i s’haurà d’esperar la
posició de les audiències provisionals.
En aquesta exoneració, queden condonats els crèdits
ordinaris i subordinats, inclosos els crèdits públics que
tinguin aquesta classificació.
e) El cinquè requisit, i alternatiu a l’anterior, és que el
deutor presenti una proposta de pla de pagaments a
cinc anys. Es tracta de l’exoneració parcial i provisional.
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Aquest requisit exigeix a la seva vegada altres requisits, doncs endemés del pla de pagaments, el
deutor haurà d’haver complert l’obligació de col·laboració que imposa l’art. 42 LC, no pot haver obtingut el BEPI durant els últims deu anys, no pot haver
rebutjat una oferta de treball adequada a la seva
capacitat durant els quatre anys anteriors (exigible a
partir del 31 de juliol de 2016) i, per últim, el deutor
ha d’acceptar de forma expressa que l’obtenció del
BEPI es publiqui a una secció especial del Registre
Públic Concursal per un termini de cinc anys, secció
a la que tindran accés els que tinguin interès legítim,
exposant la LC qui s’inclou en aquest concepte, on
no hi falten les entitats financeres i les administracions públiques. Creiem que la creació d’aquesta
secció especial és molt criticable, ja que equival a un
registre de morosos, la qual cosa convertirà el deutor
en un autèntic “empestat”, i li serà molt difícil obtenir
crèdit o la confiança dels tercers.

3.- PROCEDIMENT I EFECTES
El deutor haurà de presentar la sol·licitud de BEPI un
cop conclòs el concurs per liquidació i un cop l’administració concursal ha presentat la rendició de comptes, o
bé s’hagi posat de manifest la insuficiència de la massa
activa de l’art. 176 bis LC.
Als criteris dels jutges s’indica que el deutor ha d’acreditar en la sol·licitud de BEPI la concurrència dels tots els
requisits i inclús presentar la proposta de pla de pagaments, essent subsanable qualsevol defecte de forma o
manca de document que el jutge observi.
Si bé la LC estableix dos terminis diferents per donar
audiència a l’administració concursal i als creditors, ja
que l’art. 178 bis 4 LC senyala un termini de cinc dies
per a que manifestin el que estimin oportú sobre la concessió del BEPI, i l’art. 178 bis 6 LC indica que les parts
tindran deu dies per al·legar respecte a la proposta de
pla de pagaments presentada pel deutor, els criteris han
unificat el tràmit, i estableixen que un cop presentada la
sol·licitud pel deutor, el termini d’audiència serà de deu
dies, tant per la que fa a la pròpia concessió del BEPI,
com respecte al contingut del pla de pagaments. Si hi ha
oposició a la concessió del BEPI, es tramitarà per l’incident concursal.
Si es concedeix el BEPI, es condonaran els deutes
insatisfets, però els obligats solidàriament amb el concursat o els seus fiadors o avalistes no poden invocar
el BEPI front els creditors, segons estableix l’art. 178
bis 5 III LC.
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Respecte a l’habitatge habitual del deutor, la LC no
atorga una solució perquè se salvaguardi. Als criteris
s’indica que si hi ha un bé afecte a un privilegi especial,
per exemple, hipoteca, es podrà valorar que no sigui
necessari que es liquidi, si es pot anar pagant les quotes
hipotecàries, es poden satisfer els altres crèdits contra
la massa i el valor de la garantia és superior al valor raonable del bé. El problema és que en molts casos no es
donen aquestes condicions, i llavors el deutor es veurà
abocat a perdre la seva vivenda habitual.

4.- REVOCACIÓ I ELS SEUS EFECTES
La LC permet que qualsevol creditor afectat per l’exoneració pugui demanar la seva revocació si durant els
següents cinc anys es constati l’existència d’ingressos,
béns o drets del deutor ocultats.
A més, també es pot demanar la revocació si durant
el termini de cinc anys el deutor no compleix el pla de
pagaments, o bé si sorgeixen algunes de les circumstàncies que impedeixin la concessió del BEPI o bé si millora
substancialment la seva situació econòmica per causa
d’herència, llegat o donació, o jocs de sort o atzar, de
manera que pugui pagar tots els deutes pendents.
La revocació es tramita pel judici verbal, i si el jutge
acorda la revocació del BEPI, els creditors recuperen la
plenitud de les seves accions front el deutor.
Per últim, és molt important destacar que l’art. 178 bis 8
LC permet concedir l’exoneració definitiva al deutor que,
encara que no hagi pogut complir el pla de pagaments,
hagi dedicat al seu compliment al menys la meitat dels
seus ingressos no embargables durant els cinc anys
posteriors. Aquesta concessió és prèvia audiència dels
creditors per deu dies, i és una potestat del jutge del concurs en funció de les circumstàncies del cas.
Com han senyalat els criteris dels jutges, aquesta exoneració definitiva afecta a tot el passiu insatisfet, també els
crèdits contra la massa, els concursals per aliments o els
crèdit públics.

5.- CONCLUSIÓ
En definitiva, el deutor per aconseguir el BEPI primer ha
de passar per l’intent d’AEP, després ha de sol·licitar el seu
concurs de creditors, on es liquidaran tots els seus béns i
drets, i llavors complir un pla de pagaments de cinc anys,
doncs sols així podrà aconseguir l’exoneració definitiva. Pel
cap baix, aquest procés pot durar, essent optimistes, com
a mínim set anys. Suposo que el lector es preguntarà: quin
tipus de segona oportunitat és aquesta?

EL DELICTE D’ADMINISTRACIÓ
DESLLEIAL EN LA REFORMA
DEL CODI PENAL DE 2015
Anàlisi de la reforma de les tipicitats de l’apropiació indeguda i l’administració
deslleial, el seu origen, el seu iter legislatiu i jurisprudencial i la valoració de la
seva configuració vigent.

Cristóbal Martell Pérez-Alcalde
Col·legiat núm. 14.586

L

a breu història de tot just vint anys de vigència
del delicte d’administració deslleial en el nostre sistema penal des de la seva introducció
en el Codi Penal de 1995 entre els delictes
societaris, ha estat, sens dubte, erràtica i

comissiva de l’apropiació indeguda de “distreure” que, al
costat d’una hiperbòlica exigència de l’”animus rem sibi
habendi” en aquesta tipicitat, va abocar a certes llacunes de punibilitat o de protecció insuficient de la gestió
deslleial del patrimoni aliè.

confusa.

Aquestes notes han estat tributàries tant de la seva
turmentada relació amb el delicte d’apropiació indeguda, com de ser una atropellada imitació de l’article 266
del Codi Penal alemany que contempla dues conductes
diferenciades: l’anomenat “tipus d’abús”, que castiga a
qui abusa de les facultats per disposar d’un patrimoni
aliè ocasionant perjudici, i l’anomenat “tipus d’infidelitat”,
que castiga a qui lesiona el deure que li incumbeix de
salvaguardar interessos patrimonials aliens.
Irrompen ufanosos els delictes societaris en el Codi
Penal de 1995 amb vocació de superar insuficiències en
el dret patrimonial clàssic i només vint anys més tard
l’administració deslleial es bat en retirada d’aquell àmbit
per aixoplugar-se avui entre els delictes patrimonials.
La seva inicial introducció es produeix en el marc de
l’escàs rendiment jurisprudencial de la segona modalitat

S’INFRINGEIX
ARA EN
L’APROPIACIÓ
INDEGUDA A UN
CONCRET DEURE
DE LLIURAMENT
O DEVOLUCIÓ

I, així, quan un tipus ve
a solucionar les insuficiències d’un altre, aviat
s’adverteixen els solapaments o confluències que la convivència
de les dues tipicitats
pot comportar, entrant
en discussió els àmbits
propis de punició d’un
i altre i la classe de
relació concursal que
els lliga.

Una primera opinió
jurisprudencial (STS 224/98, de 26 de febrer, assumpte Argentia Trust) es va referir a “cercles secants” i va
acudir a la via de l’article 8.4 per solucionar el conflicte
de normes. Per fortuna, aviat es va superar aquesta
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tesi i es perfila una altra més depurada (STS 867/2002,
de 29 de juliol, cas Banesto), referida paradoxalment al
mateix ciutadà acusat, que distingeix nítidament ambdós
tipus, reservant per a l’administració deslleial ex art. 295
CP supòsits en què l’administrador actuava dins dels
límits de les seves facultats però amb un excés intensiu, abusant d’aquelles i causant perjudici a l’administrat, mentre que l’apropiació indeguda i la modalitat de
distracció quedaria constreta a supòsits en què l’autor
actua fora dels límits del títol pel qual disposa el bé
(excés extensiu).
Resulta inequívoca la voluntat del legislador del 2015
que aborda la reforma de les dues tipicitats d’apropiació
indeguda i administració deslleial: protegir per la via de
l’administració deslleial tot el patrimoni, i no només el
societari i, en segon lloc, positivitzar elevant a Dret positiu aquella depurada distinció entre un i altre delicte.
S’infringeix ara en l’apropiació indeguda a un concret
deure de lliurament o devolució, s’exercita un poder del
qual no es disposa. En l’administració deslleial el subjecte obra en l’àmbit del seu poder, però excedint (del lat.
caminar més enllà), causant un perjudici.
No obstant això, tal esforç en la tècnica legislativa no suposa, necessàriament, que quedin clares totes les incerteses i salvaguardada la seguretat jurídica. Així, i referit
als negocis de risc, cal recordar que la jurisprudència ha
superat ja la seva vella posició d’exigir dol directe per al
càstig per estafa i apropiació indeguda, possibilitant càstig en dol eventual, conformant-se amb un dol projectat
sobre la creació mateixa del risc i la seva probabilitat,
encara que no es vulgui el resultat perjudicial per al patrimoni. Sens dubte, l’avui possible extensió d’aquesta
doctrina a l’administració deslleial resulta expansiva i
pertorbadora i s’exigirà del jutjador una ponderada valoració dels usos propis del mercat en què es desenvolupa
l’activitat i la determinació dels nivells de risc jurídicament permissibles.
D’altra banda, en prescindir de qualsevol element subjectiu que transcendeixi al dol en l’administració deslleial, com ara l’ànim de lucre propi o el benefici per a
un tercer, i, suprimint-se l’al·lusió al caràcter fraudulent
(enganyós) de la conducta, es configura un delicte patrimonial sense enriquiment amb preocupant germen expansiu i una protecció penal potser insòlitament superior
a les previsions mercantils (art. 226 LSC).
Pel que fa al resultat, el vell article 295 es referia a “perjudici econòmicament avaluable” que se substitueix per
un més lacònic “perjudici al patrimoni administrat”.

L’abast interpretatiu dependrà així del concepte mateix de patrimoni que es manegui, que no sembla avui
necessàriament ancorat en el concepte econòmic del
patrimoni, que està al menyscapte apegat al principi del
saldo, i, és possible, transiti avui pel concepte personal o
de frustració de la fi, resultant així típiques siEL VELL ARTICLE tuacions en què, sense
menyscapte econòmi295 ES REFERIA A
cament avaluable, s’ha
“PERJUDICI ECOdesatès per l’administrador la decisió dels
NÒMICAMENT
òrgans socials o els
AVALUABLE”;
titulars del patrimoni.

ARA, UN MÉS LACÒNIC “PERJUDICI AL PATRIMONI
ADMINISTRAT”

Finalment, el legislador
decideix equiparar els
tipus d’apropiació indeguda i administració
deslleial atorgant-los
idèntica penalitat.
Queda així realçat el
patrimoni com a únic
element de desvalor,
ignorant que concorren
altres interessos en la protecció del patrimoni societari
com ara són la confiança en el funcionament del sistema
societari i, en últim extrem, l’ordre socioeconòmic.

ENREGISTRAMENTS
SENSE CONSENTIMENT I
MISSATGES DE WHATSAPP
Aquest article té per objectiu analitzar el valor probatori dels enregistraments
sense consentiment i dels missatges de whatsapp en la jurisdicció penal.

Josep Riba Ciurana
Col·legiat núm. 20.201
Professor Associat de Dret Penal (UAB)

1. INTRODUCCIÓ
Conforme al que disposa l’article 741 de la LECrim,
correspon al Tribunal, segons la seva consciència, la
valoració de la prova practicada en el Judici Oral. El principi de lliure valoració de la prova per part del jutge té
certes limitacions, com ara que la prova en què es basa
el pronunciament judicial final, sigui lícita (això és, que
no infringeixi cap llei vigent, com per exemple endarrerir
maliciosament la declaració d’una persona en qualitat
d’investigat, fent-lo declarar com a testimoni; declaració
d’un familiar sense fer l’advertència de l’article 416 de
la LECrim i 24.3 CE.), i/o que no es pugui qualificar de
prohibida (és a dir, que no s’hagi obtingut violant drets
fonamentals).
En aquest últim cas, i de conformitat amb l’article
11 de la LOPJ, aquestes proves (i val a dir que totes
aquelles que es derivin d’aquestes), no poden tenir
cap efecte atès que vulnerarien el principi de l’article
24.2 CE d’un procés amb totes les garanties, sent
aquest doncs un principi consagrat per el TC, el TS i
el TEDH.
En concret, i pel que fa a les gravacions de les converses mitjançant aparells electrònics, es podrien veure
afectats els drets fonamentals a la intimitat (art. 18.1
CE), i al secret de les comunicacions (art. 18.3 CE).
L’obtenció d’una prova violant aquests drets fonamentals
seria una prova prohibida, i per tant nul·la de ple dret.

No és objecte d’aquest article, entrar a analitzar el contingut del delicte de l’article 197 CP, però serà suficient
tenir en compte que, aquella persona que, de forma
il·legítima, intervingui comunicacions o utilitzi aparells
tècnics de gravació del so (entre altres modalitats),
podria estar cometent un delicte contra la intimitat de
l’article 197 CP.

2. LA GRAVACIÓ D’UNA CONVERSA SENSE
CONSENTIMENT ENTRE PARTICULARS
Ens referirem a la gravació de converses entre particulars, sense la intervenció de l’estat (al no ser aquest
el objecte del present article. Perquè la intervenció de
les comunicacions per part de les forces de seguretat
de l’estat (telèfons, correus electrònics, etc.) pugui ser
legítima, ha d’anar precedida d’una autorització suficient
i motivada per part d’un Jutge, existint nombrosa jurisprudència del TC i TS en aquest sentit). Situats en aquest
escenari dialèctic, el principi general és que no existeix
un deure de secret per aquella persona a qui la comunicació es dirigeix.
La Jurisprudència ha anat consolidant aquest principi
bàsic en torn als drets fonamentals de l’article 18 de la
CE, concloent que aquest article no garanteix el manteniment del secret dels pensaments que una persona
comunica de forma lliure i voluntària a una altra, sense
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EL TS VE A
DIR QUE ELS
DIFERENTS
SISTEMES DE
MISSATGERIA
INSTANTÀNIA
HAN DE SER
ABORDATS
“AMB TOTES
LES CAUTELES”
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cap tipus de coacció o
amenaça.

Per tant, no implica una
vulneració dels drets
fonamentals de l’article
18 CE, la retenció o
gravació per qualsevol
mitjà del contingut de
la conversa per part
d’aquella persona que
participa de la mateixa,
ni la posterior divulgació, ja que estaria gravant les seves pròpies
manifestacions. És a
dir, si dues persones
estan parlant i una
d’elles (o una altra amb
permís d’aquesta ) grava la conversa, sense coneixement de l’altre interlocutor/s, en cap cas estaria sota els
designis de l’article 197 CP. En algun cas molt puntual
el TS ha significat que pot existir vulneració del dret a
la intimitat, quan l’interlocutor d’una conversa grava a
un altre, i aquest últim ha explicat el que volia saber el
primer, perquè se li ha conduït a fer-ho i per tant no ho

ha fet de forma espontània o de bona fe (tot i no existir
amenaces). STS 1066/2009.
Al meu entendre, d’acceptar aquesta tesi, quedaria
buida de contingut la licitud de la gravació feta per un
interlocutor de la conversa, ja que quan es grava una
conversa és per poder saber o provar una determinada
qüestió que interessa a l’ interlocutor gravador, com per
exemple podria ser la comissió d’un possible delicte.
El TS ja admetia a l’any 94 la licitud de les gravacions
per poder provar propòsits delictius, i la seva posterior
divulgació.
Un altre escenari diferent és aquell en el que un tercer, que no participa en la conversa, grava la que estan
mantenint 2 o més persones, sense el consentiment i/o
coneixement de cap d’elles.
En aquest cas, és evident que estaríem als designis
de l’article 197 CP, (sempre i quan, a més, es portés a
terme la gravació amb la intenció de vulnerar la intimitat
d’aquella persona).
En definitiva i per resumir, la licitud de la gravació d’una
conversa entre dos o més particulars, depèn de si hi ha
consentiment o no per part d’un o més interlocutors. No
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existeix cap disposició que exigeixi un control judicial d’aquest tipus de gravacions entre particulars i
tampoc hi ha cap norma que impedeixi valorar com a
prova aquestes gravacions. Altra cosa és el valor probatori que pugui acabar tenint aquesta gravació des
de l’òptica del principi de lliure valoració de la prova
per part del Tribunal.
D’altra banda i per la seva relació amb el títol del present
article, no volem deixar de dir que l’accés no consentit
als programes de missatgeria instantània d’una altra persona (inclosa la parella), com ara els “WhatsApp”, pot ser
considerat com una intromissió il·legítima en la intimitat
d’aquella persona, i per tant, susceptible de ser considerat com un delicte de l’article 197 CP (en la modalitat
d’apoderament de missatges de correu electrònic, documents o efectes personals, que sempre requereix l’ànim
de vulnerar la intimitat d’aquella persona, Per expemple,
SAP Jaén 194/2015).
La intimitat és doncs un àmbit d’especial protecció per
part del legislador, com ho demostra la nova modalitat
típica de l’article 197.7 del CP amb la entrada en vigor de
l’ última reforma del CP.

3. EL VALOR PROBATORI
DELS MISSATGES DE “WHATSAPP”
Des d’una perspectiva abstracte, es pot afirmar que
els missatges de “WhatsApp”; Instagram; Line, Tuenti;
o qualsevol altre tipus de programes o aplicacions de
missatgeria instantània, poden perfectament ser un
mitjà probatori en un procediment penal, (entenem que
de tipus personal documentada a posteriori). L’article 26
del CP defineix document als efectes del CP, com aquell
suport material que expressa o incorpora dades, fets o
narracions amb eficàcia probatòria o qualsevol altre tipus
de rellevància jurídica. Al tenir el caràcter de prova personal documentada, no pot ser un document en el que
basar una impugnació via recurs de cassació per la via
de l’article 884.4 LECrim.
A tall d’exemple, no són pocs els casos en què, en assumptes de violència domèstica, els advocats demanen
al Secretari Judicial que aixequin acta d’aquells missatges que revelin les tesis acusatòries o exculpatòries.
Ara bé, l’eficàcia probatòria d’aquests missatges dependrà de la fiabilitat que tingui la forma en què s’ha materialitzat el missatge, així com la credibilitat d’aquest, en
punt a la verificació de l’emissor, del destinatari, i de la
impossibilitat de manipulació del mateix.
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En aquest sentit, resulta molt important la Sentència del
TS 300/2015 de 19 de maig (RJ/2015/1920), que entra
a valorar aquests tipus de prova (en aquest cas era un
missatge de Tuenti), expressant les bases que haurem
de saber a l’hora de plantejar aquest mitjà probatori en
un procediment penal. En aquesta sentència, el TS ve a
dir que els diferents sistemes de missatgeria instantània
han de ser abordats “amb totes les cauteles”, atesa “la
possibilitat d’una manipulació dels arxius digitals mitjançant els que es materialitza aquest intercanvi d’idees”.
En aquest mateix sentit, la sentència diu que “l’anonimat que autoritza aquests sistemes i la lliure creació de
comptes amb una identitat fingida, fan perfectament
possible aparentar una comunicació en la que l’únic
usuari es relaciona amb sí mateix”.
Per això, quan per part d’alguna de les parts s’impugna
l’autenticitat de qualsevol d’aquestes converses, “fa que
es desplaci la càrrega de la prova cap a qui pretén aprofitar la seva idoneïtat probatòria”. La recomanació final que
fa el TS en aquesta Sentència es que “serà indispensable
en aquest cas la pràctica d’una prova pericial que identifiqui el verdader origen d’aquesta comunicació, la identitat
dels interlocutoris i, en fi, la integritat del seu contingut”.
De fet, aquesta sentència del TS recull les conclusions
a les que s’ha anat arribant per part de diferents Audiències Provincials que han pogut entrar a debatre aquest
tema. Així, la SAP Alacant 4/2014 de 9 de gener o la
SAP Guipúscoa 285/2014, que rebutgen aquest mitjà de
prova, al no haver-se reconegut per l’acusat i no haver-se
practicat una pericial informàtica que acredités la seva
autenticitat i el seu enviament.
A partir d’aquí, són ja diverses las sentències que,
efectivament, han entrat a dotar d’eficàcia probatòria als
missatges d’aquest tipus de programes o aplicacions,
sobretot quan no s’ha impugnat o aquesta impugnació
es fa de forma extemporània en el propi acte del Judici
Oral. La SAP Madrid 533/2014 condemna a una ex-parella pel delicte d’injúries per posar qualificatius de caire
injuriós contra la seva ex-parella en el seu “estat” del
WhatsApp, afegint que qualsevol persona que tingués
com a contacte, podia veure aquests qualificatius.
Altre qüestió diferent és la forma en què es pot dur a
terme una prova pericial de caràcter informàtic, així com el
seu possible abast probatori, donada la complexitat tècnica
que suposen aquest tipus de prova, i el poc temps que,
els operadors, servidors o titulars d’aquestes d’aplicacions,
guarden aquests tipus de missatges, sent recomanable per
tant que la prova pericial es faci lo abans possible.

EL COL·LEGI ES MOU
ÈXIT DEL I
CONGRÉS DE
L’ADVOCACIA
DE BARCELONA
Més de 100 activitats formatives en un dia i mig i 3.200
inscripcions a les conferències i càpsules formatives,
de les quals 700 van ser inscripcions úniques és el balanç de la primera edició del congrés de l’Advocacia de
Barcelona que es va dur a terme els dies 30 de juny i 1
de juliol. Davant aquestes dades i el grau de satisfacció
dels col·legiats/des, tant per les sessions formatives
com pel nivell de coneixements del professorat, l’ICAB
té previst repetir aquesta fórmula per a l’any vinent.
El Congrés de l’Advocacia de Barcelona és una acció
que s’emmarca en el compromís constant de l’ICAB
per oferir la millor i més eficaç formació, tant continuada com de reciclatge, per tal que els col·legiats i
col·legiades disposeu de les eines i les competències
necessàries per defensar els drets des ciutadans.

FORMACIÓ GRATUÏTA
A L’ABAST DE TOTHOM
Advocats, jutges, magistrats i professors universitaris
van ser els ponents encarregats d’impartir les 64 conferències que van servir per donar a conèixer a les principals novetats en totes les àrees del dret. El dijous 30
de juny, des de les 10h es van realitzar cada hora o hora
i mitja 8 conferències simultànies, de manera que fins
a les 19h es van fer un total de 40 sessions formatives,
mentre que el divendres 1 de juliol es van realitzar 24
conferències, atès que en aquesta segona jornada del
Congrés va finalitzar passades les 14h.
En aquest número de Món Jurídic trobareu el resum de
sis de les conferències realitzades elegides per la novetat del temàtica i l’interès suscitat.

CÀPSULES FORMATIVES
Per completar aquesta formació més teòrica, es van
impartir més de 30 càpsules, de 30 minuts de durada, que van servir per respondre qüestions pràctiques
que sorgeixen en l’exercici diari de l’advocacia, com

L’advocada Flora Calvo va explicar les qüestions pràctiques que cal
tenir en compte en els divorcis internacionals en l’àmbit comunitari.

per exemple, com cercar documentació jurídica per
Internet? Com s’usa la signatura electrònica ACA?
Com s’encara una entrevista de feina? Quines són les
obligacions fiscals de l’advocat/da? Quines són les
obligacions de l’advocat/da en matèria de protecció de
dades?
L’ICAB agraeix als ponents, als col·legiats/des i al
patrocinadors especial -Tirant lo Blanch- i als col·laboradors – Axesor, Sabadell Professional, Santander,
Lefevre El Derecho Sepin, Vlex, Iurisegur i Thomson
Reuters- haver fet possible el primer Congrés de l’Advocacia de Barcelona.

600 PERSONES AL
SOPAR DE L’ESTIU
Més de 600 advocats/des es van reunir el passat 30
de juny per donar la benvinguda a l’estiu. Va ser en el
marc del sopar còctel que es va fer al restaurant tres
nusos de Barcelona i que va coincidir amb la celebració del primer Congrés de l’advocacia de Barcelona. Els convidats/des van rebre un vano de Wolters
Kluwers, patrocinador del sopar-còctel. L’ICAB agraeix
la participació de tots els assistents al sopar i al congrés de l’Advocacia, perquè l’advocacia ha estat la
veritable protagonista dels dos esdeveniments.
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L’ICAB REIVINDICA EL TREBALL
DE L’ADVOCACIA D’OFICI
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va commemorar el “Dia de l’Advocat d’Ofici i de la Justícia Gratuïta”,
jornada que enguany era especialment important ja que
es commemoraven els 20 anys de l’entrada en vigor
la Llei 1/96 d’Assistència Jurídica Gratuïta, per això des
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va voler reivindicar més que mai el sistema de justícia gratuïta.
L’acte institucional va comptar amb l’assistència del
degà, Oriol Rusca, de la vicedegana, Rosa Ma. Barberà,
i dels diputats de la Junta de Govern Mercè Claramunt,
Jorge Navarro i Josep Llàcer.

ES TRIPLIQUEN LES CONSULTES AL SOJ
El degà va fer balanç dels darrers 10 anys (2005-2015)
de funcionament del Servei d’Orientació Jurídica i
Assistència al detingut destacant que s’ha descentralitzat els punts d’orientació jurídica al ciutadà que existien l’any 2005 fins arribar als 43 actuals. Aquest salt
per afavorir la proximitat del servei al ciutadà i alhora
l’especialització ha permès gairebé triplicar el nombre
d’usuaris del Servei d’Orientació Jurídica, que al 2005
tenia 17.598 i ha tancat el 2015 amb 51.773 usuaris,
creixement que ha suposat un ciutadà millor orientat. Rusca també va assenyalar el salt de 9 a 12 torns
específics ja que en els tres darrers anys s’han creat el
de Jurat, el de defensa dels Menors no acompanyats
(MENA) i el Torn Hipotecari.
En quant als mòduls de pagament, Rusca va valorar
positivament que s’hagi aconseguit que el Departament de Justícia pagui puntualment les actuacions realitzades pels més de 3.500 advocats inscrits actualment
al Torn d’Ofici, ampliant també alguns dels conceptes
pel qual es paga; Però l’ICAB continuarà treballant
per aconseguir una retribució digna i suficient i que
tingui en compte la quantitat d’actuacions i hores
de feina que hi dedica l’advocat d’ofici.

MANIFEST REIVINDICATIU
La diputada de la Junta de Govern responsable del Torn
d’Ofici, Mercè Claramunt, va llegir el manifest en defensa del Torn d’Ofici. Aquest text, reclama que es tinguin en compte els drets dels refugiats, que les dones
víctimes de violència masclista siguin assistides per un
Advocat/da en el moment de la denúncia (tal com es va

D’esquerra a dreta: Mercè Claramunt, Oriol Rusca i Rosa Ma. Barberà durant l’acte institucional i lectura del manifest en defensa del
Torn d’Ofici.

posar de relleu aquesta necessitat durant la celebració
del I Congrés de Violència masclista celebrat enguany
per aquesta corporació); el dret de les persones detingudes a tenir accés real als elements que han provocat
la seva detenció i el dret de les persones en risc d’exclusió residencial i en situació de sobreendeutament a
disposar de mitjans jurídics en la seva defensa.

SOJ, AL CENTRE DE FORMACIÓ
Com ja es tradició, un any més, advocats/des voluntàries de l’ICAB van oferir de 10 a 14h, un primer consell jurídic gratuït sobre consultes en l’àmbit del Dret
civil, Dret penal, Dret família, Dret laboral i Dret administratiu. L’àmbit de família va ser en aquesta ocasió el
més demandat pels ciutadans que es van apropar a la
seu del Centre de Formació del Col·legi, seguit pel dret
civil, penal, laboral i administratiu.

ARTICLE 520 DE LA LECRIM
La redacció actual de l’article 520 de la LECrim i les
diferents interpretacions de l’article i, en especial, del
dret a l’accés a l’atestat, entre ponents procedents
dels diferents col·lectius implicats (Policia, Jutges, Advocats i Fiscalia) van ser objecte de debat en la jornada
que es va celebrar el passat 12 de juliol a les 18h i que
van ser moderat per les diputades Mercè Claramunt i
Esther Palmés.

CUPÓ DE L’ONCE
L’ ONCE es va afegir a la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici dedicant el cupó del 12 de
juliol del 2016 a aquesta causa.

32 El Col·legi es mou

II CONGRÉS DEL TORN D’OFICI
Els advocats i advocades del Torn d’Ofici teniu una cita
el proper 17 i 18 de novembre a l’ICAB. Es realitzarà el
II congrés del torn per tal d’analitzar què es pot fer per
millorar els servei i també per analitzar les problemàtiques en la pràctica de l’exercici.
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Llei 24/2015 que van ser suspesos com a conseqüència
del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel president
del Govern contra diversos articles de la Llei 24/2015. El
treball a desenvolupar ha estat difícil. L’objectiu era evitar
un conflicte competencial en matèries pròpies del Dret
civil, del Dret concursal i del Dret processal, que són
les al·legades com a vulnerades en el recurs d’inconstitucionalitat, i aconseguir-ho de manera que el nivell de
protecció del dret a l’habitatge de les persones necessitades fos equivalent, en la mesura del possible, al que
oferien els articles de la Llei 24/2015 suspesos con a
conseqüència del recurs.
L’avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones que es troben en risc
d’exclusió social se sotmet a informació pública, com a
tràmit previ necessari per poder ser aprovat pel Parlament de Catalunya.

IV CONGRÉS INTERNACIONAL
D’ARBITRATGE

AVANTPROJECTE DE LLEI DE
MESURES DE PROTECCIÓ DEL
DRET A L’HABITATGE
L’ICAB celebra la finalització del treball del grup redactor
de l’avantprojecte de Llei de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc
d’exclusió social, en el qual ha participat juntament amb
el Govern de la Generalitat i les entitats promotores de
l’antiga ILP. El passat 11 de juliol va tenir lloc la darrera reunió del grup de treball. El degà, Oriol Rusca, va participar
en la presentació d’aquest avantprojecte, que va tenir lloc
a finals de juliol, i en el qual tant representant de l’Administració local com la consellera de Governació van agrair
les aportacions realitzades per l’Advocacia Catalana.

PARTICIPACIÓ
L’ICAB i l’Advocacia Catalana han participat en la redacció d’aquest avantprojecte a través de la Comissió de
Normativa i a petició del Govern de la Generalitat. La voluntat d’aquest nou text respon a tenir una normativa a
Catalunya que permeti recuperar aquells aspectes de la

L’ICAB vol acostar el món de l’arbitratge a l’advocacia, per
aquest motiu organitza els dies 10 i 11 de novembre de 2016
la quarta edició del ‘International Arbitration Congress’. En
aquesta edició del Congrés els temes que s’analitzaran
són: Ordre públic vessant formal, propietat industrial i
intel·lectual i arbitratge; administració i arbitratge; i Dret
de la UE i arbitratge.
Trobaràs més informació a www.icab.cat
Reserva’t les dates! T’hi esperem!

Món Jurídic · #307 · Agost/Setembre 2016

MÀSTERS ICAB,
UN PLUS AL CV
PER TROBAR FEINA
La Rebeca Herrero va
estudiar al màster de
Mediació que realitza el
Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona. “A través
del web de l’ICAB em
vaig assabentar de la
realització del màster
en mediació, i com que
estava molt interessada
en saber més sobre la
mediació em vaig apuntar”, afirma Herrero. l
màster de mediació
s’ensenya en què consisteix la mediació i la
metodologia per aprendre a dur a terme una mediació, mètode que serveix
perquè les parts intentin arribar per si mateixes a un
acord amb la supervisió d’un advocat/da mediador/a.
La Rebeca afirma estar satisfeta amb la realització
del màster “els professors ens van ensenyar les
eines per dur a terme una mediació, els grups eren
reduïts”.Només lamenta no haver pogut fer pràctiques externes, però sí que van poder fer simulacions
atès que les classes són eminentment pràctiques. El
fet de tenir el màster en mediació li va donar l’oportunitat de fer una investigació sobre la mediació a
Europa. L’especialització que t’aporta els màsters de
l’ICAB és un plus al teu currículum!

ESPECIALITZA’T AMB
ELS MÀSTERS DE L’ICAB
L’especialització és clau per a l’exercici de l’advocacia,
per això a través dels màsters podreu aprofundir tant
en els conceptes teòrics com posar en pràctica tots els
vostres coneixements. Si voleu donar un plus al CV i
impulsar la vostra carrera professional reserveu plaça als
Màsters ICAB.
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Per al curs 2016-2016 s’impartiran els màsters següents:
Màster en Dret i Gestió de l’Esport ; Màster en Dret de
Família i Successions; Màster en Dret Fiscal; Màster en
Dret Laboral i Recursos Humans; Màster en Mediació;
Màster en Dret dels Negocis; Màster en Dret de l’advocacia penal; Màster en Dret processal civil; màster en
pròpietat intel·lectual i industrial, màster en dret de la societat de la informació- Especialització en Dret Digital i en
auditories en protecció de dades i entorns tecnològics.
Reserva la teva plaça a www.icab.cat, perquè formació
és el teu tret diferencial!

EPJ, LA CLAU PER A L’EXERCICI
PRÀCTIC DE L’ADVOCACIA
La nova edició del Postgrau en Pràctica Jurídica del Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, amb una durada d’un curs acadèmic, ofereix la formació específica ideal per a tots aquells
que vulguin aprendre l’exercici pràctic de la professió d’advocat. A través de classes eminentment pràctiques i l’especialització en dues branques dels dret, de les 6 matèries
que s’imparteixen (civil, penal, administratiu, laboral, mercantil i família) els alumnes obtindran les claus per a desenvolupar la seva carerra professional. El postgrau també
ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en institucions
públiques, despatxos o empreses de caràcter privat.
No ho dubtis, inscriu-te a l’EPJ i capbussa’t en el món
de l’advocia.
El període de matrícula (presencial o on-line) és fins al
Il·lustre
Col·legi
de l’Advocacia
de Barcelona
26 de
setembre
de 2016.
Per a més informació,
contacteu amb l’Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) del Col·legi a
l’adreça escola@icab.cat o bé consulteu el seu apartat
web a http://www.icab.cat/EPJ

Postgrau ICAB
EN PRÀCTICA JURÍDICA

EDICIÓ 2016-2017

A la
et v
ara
a se
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MENJA’T EL MÓN
AMB ELS CURSOS
D’IDIOMES
La Comissió de Cultura del Col·legi organitza una nova
edició de cursos d’aprenentatge d’idiomes. L’edició del
2106-2017 incorpora les següents novetats:

ANGLÈS PER A TEENAGERS (13 A 17 ANYS)
Formació orientada als fills i filles dels col·legiats/
des. Es reforçarà i treballaran continguts d’una forma
aplicada i amb un mètode comunicatiu, recalcant el
domini de les 4 destreses lingüístiques: expressió
oral i escrita i comprensió lectora i auditiva. S’oferiran dos nivells: Intermedi i Intermedi Alt en horaris
extraescolars de tarda entre setmana.

ANGLÈS GENERAL AVANÇAT (C1.3 I C1.4)
Aquest nou curs anual és la continuació del nivell
ofert l’edició passada (C1.1 i C1.2) per tal de poder
finalitzar el nivell C1 sencer del Marc Comú Europeu.

AMPLIACIÓ CURS D’ANGLÈS JURÍDIC
S’impartirà un curs anual especialitzat d’anglès jurídic
per donar resposta a les peticions dels col·legiats/
des de l’ICAB. Es tracta d’un curs de més durada (de
60 a 75 hores) i se segmenta en 3 mòduls independents de 25 hores cadascú, de manera que es pot
triar la manera de matricular-se, a un curs sencer o
bé per mòduls.

AMPLIACIÓ DE L’OFERTA
DE FORMACIÓ EN FRANCÈS
Aquest any, la gran transformació li pertoca a la nostra formació d’aprenentatge en Francès. Els cursos
anuals, s’amplien a 90 hores per tal d’assolir el nivell
del Marc Comú Europeu. També es divideixen en
dos mòduls independents, per afavorir el pagament
fraccionat en dues quotes respecte el curs anual i la
possibilitat de reprendre o d’interrompre el curs a la
meitat de l’aprenentatge segons les necessitats de
l’alumne sense penalitzacions.
I per els col·legiats/des que no disposin de temps
per a la formació presencial, enguany estrenarem
les “Sessions de Francès per Telèfon”, amb professor
nadiu particular i que es poden fer en el moment més
idoni. Aquestes classes setmanals permetran a l’alumne millorar la seva fluïdesa oral i precisió, així com la
confiança a l’hora de parlar per telèfon. Així doncs,
aquesta formació se suma a la que es va posar en
marxa l’any passat: Sessions d’Anglès per telèfon.

JULIOL 2016

SEMINARIS JURÍDICS
D’ALEMANY I FRANCÈS
Enguany també es realitzaran formació de curta durada orientada en l’àmbit jurídic i terminologia legal
especialitzada.

Anwalt

lawyer
avocat
адвокат

律師

avvocato
advogado

En un món globalitzat el coneixement d’idiomes és
fonamental, per això l’ICAB premia a tots els alumnes que es matriculin en els cursos anuals o mòduls
en idiomes amb un portadocuments exclusiu molt
útil per a la formació.
Entra a www.icab.cat i tria el curs d’idiomes que
millor s’adapti a les teves necessitats!
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JORNADES RJC:
SUCCESSIONS I DRET
DE PROVA
La Revista Jurídica de Catalunya realitzarà els mesos
d’octubre i novembre dues jornades. La primera tindrà lloc els dies 13 i 14 d’octubre i té com a objectiu
debatre els problemes actuals que planteja el dret
successori, des d’una òptica catalana, estatal i internacional, amb especial èmfasi a l’aplicació pràctica del
dret vigent, inclòs el Reglament UE 650/2012, sobre
successions internacionals.
Aquesta jornada constitueix, a més, l’acte de presentació del llibre monogràfic de la col·lecció RJC amb el
títol Dret de successions: actualitat pràctica, legislativa i jurisprudencial. Tant la jornada com el llibre
compten amb la col·laboració de l’Associació Catalana
d’Especialistes en Dret de Successions (ACEDS).
La segona jornada es realitzarà els dies 24 i 25 de
novembre i versarà sobre el dret de la prova. Inscripcions a www.icab.cat.
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La inscripció a cadascuna de les sessions és independent.
L’assistència és lliure, però es requereix inscripció prèvia
a jornades.apdcat@gencat.cat

LA BIBLIOTECA
OBERTA, MALGRAT
LES OBRES
L’ICAB està realitzant unes obres de millora i modernització del sistema anti-incendis al Palauet Casades, que
afecten a la Biblioteca, a l’entrada pel carrer Roger de
Llúria i al Pati de Columnes. Malgrat tot, la Biblioteca
està oberta i ofereix els seus serveis accedint per
l’entrada de Roger de Llúria 113.
Fins al novembre, la Sala de Lectura és inoperativa
per aquest motiu s’ha traslladat bona part dels llibres
d’aquesta sala al passadís del carrer Roger de Llúria, on podran ser consultables sense cap problema i
amb l’objectiu d’oferir un òptim servei a les persones
col·legiades i associades.

CICLE SOBRE EL NOU
REGLAMENT GENERAL DE
PROTECCIÓ DE DADES
L’A utoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
juntament amb l’ICAB organitzen un cicle de 5 conferències per tractar les principals novetats que incorpora el
nou Reglament general de protecció de dades.
A la primera sessió, que tindrà lloc el 22 de setembre, es donaran a conèixer de forma genèrica aquestes novetats, en la segona (27 d’octubre) s’exposarà
la revisió dels principis de la protecció de dades en un
entorn sense fronteres; en la tercera, que tindrà lloc el
24 de novembre, s’abordarà el nou paper dels responsables del tractament, en la del 18 de gener s’explicaran
els drets de les persones al nou reglament general de
protecció de dades, mentre que en la del 23 de febrer
es donaran a conèixer les garanties per a una protecció
efectiva del dret a la protecció de dades.

DEFUNCIONS
Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i amics dels companys i companyes de
l’ICAB que han causat baixa per defunció: Salvador
Barluenga Marro, Leopoldo Espuny Carrillo, Diego
Moreno de las Heras, Juan Antonio Rivière Martí i
Agapito Elias Carbó.

FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, TORN D’OFICI,
ESTRANGERIA I REGISTRES
La Junta de Govern i els diputats de Deontologia,
Honoraris, Torn d’Ofici i Estrangeria, amb la voluntat de compartir periòdicament amb tots els advocats,advocades, col·legiats i col·legiades de l’ICAB,
dades quantitatives i criteris i informacions d’interès
respecte de les funcions públiques col·legials, us
presentem un nou document corresponent al segon
trimestre del 2016:

1. REGISTRES COL·LEGIALS
L’ICAB el composem 24.272 col·legiats i col·legiades,
amb diferents situacions professionals i inscrits a
diferents registres col·legials:

SEGON TRIMESTRE

L’advocat/da voluntari designat portarà a terme, gratuïtament l’assessorament de la persona designada
i, en cas de que sigui necessari iniciar procediment
judicial, derivarà el client al sistema de justícia
gratuïta.
Actualment són 22 els advocats inscrits al Registre
Pro-Bono i en el període de gener a juny de 2016
s’han efectuat 17 designacions.
Disposeu de més informació al web ICAB: SolidarICAB - Responsabilitat Social Corporativa.
També pots adreçar la teva sol·licitud d’alta al Registre o demanar més informació a serveiprobonoico@
icab.cat

2. DEONTOLOGIA
Durant el segon trimestre del 2016, l’ICAB, per
mitjà de la Comissió de Deontologia, ha imposat
20 sancions: 10 per la comissió de faltes lleus, 8
per faltes greus i 1 per la comissió d’una falta molt
greu:

APUNT DEL TRIMESTRE:
EL SERVEI PRO-BONO ICO-ICAB

APUNT DEL TRIMESTRE:
AFECTACIÓ DEONTOLÒGICA DEL
TRACTAMENT DE LA MALA FE PROCESSAL
REGULADA A L’ARTICLE 247.4 DE LA LEC.

En el marc de la responsabilitat social corporativa, l’ICAB presta juntament amb l’Institut Català
d’Oncologia (ICO), i comptant amb la col·laboració
d’advocats voluntaris, un servei d’assessorament a
malalts oncològics i als seus familiars directes en
matèria civil i laboral, per problemàtiques derivades o a conseqüència de la malaltia, quan es dona
carència de recursos econòmics en la unitat familiar
del pacient, segons valoració dels serveis socials
adscrits a l’ICO, qui deriva la petició de lletrat a
l’ICAB.

L’article 247è de la LEC de 2000 va introduir una
novetat processal, atorgant una eina correctora per
als òrgans jurisdiccionals, diferent de les eines disciplinàries regulades als articles 552 i següents de
la LOPJ (policia d’estrats), de les actuacions de les
parts, dins del procés, que, a judici i interpretació
d’aquells òrgans jurisdiccionals fossin constitutives
d’actes no adequades al curs del procés concret, si no
destinades a finalitats espúries, dilatòries, etc... atribuint-les la categoria d’actes de mala fe processal.
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La LEC equipara la mala fe processal de l’article 247
als actes en manifest abús de dret, o els que suposin frau de llei o processal, amb exclusió, lògicament
dels que es consideressin actes d’estafa processal, quina correcció suposaria la deducció de tant de
culpa als òrgans jurisdiccionals penals.
El número 3 de l’article 247 introdueix la primera
norma correctora efectiva, consistent en la possibilitat de què l’òrgan judicial, per mitjà de resolució motivada i que respecti els principis del dret sancionador, imposi una sanció econòmica a la part.
El número 4 de l’article 247 introdueix la segona
mesura correctiva efectiva, diferent de l’anterior,
consistent en què, si l’òrgan judicial entén que la
conducta contrària a les regles de la bona fe processal, imputable sempre a la part, es responsabilitat
dels professionals que intervenen en l’acte, és a dir,
de l’advocat/ada o procurador/a, excloent la possibilitat d’imposar cap tipus de sanció a aquests professionals, i sense perjudici de la possibilitat compatible
d’imposar-la a la part defensada o representada pels
mateixos, donarà trasllat al respectiu col·legi professional als efectes disciplinaris que corresponguin.

Funcions Públiques ICAB 37

procés, de forma fraudulenta o temerària, l’actuació
podria incidir en un tipus infractor deontològic fins
i tot de caràcter molt greu, segons allò que disposa
l’article 65è.5 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, si dels actes concrets en deriva un perjudici
greu tant per a les persones destinatàries del servei
(clients), com de tercers (part contrària, advocats
contraris, òrgans jurisdiccionals, etc....).

3. HONORARIS
L’ICAB durant el segon trimestre ha evacuat 287
informes en matèria d’honoraris. La distribució
d’aquests informes, segons ratificació o no de la minuta impugnada ha estat la següent:

I és en aquesta competència col·legial disciplinària,
derivada del trasllat previst a l’article 247.4 de la LEC,
que la intervenció del col·legi d’advocats haurà de
basar-se en les obligacions deontològiques previstes,
fonamentalment, a l’article 25è de la Normativa de
l’Advocacia Catalana, que a la lletra d) defineix com
obligació dels advocats, en la seva relació amb l’Administració de Justícia, el comportar-se amb prudència, lleialtat i bona fe en les seves manifestacions i
escrits, obligació que es compatible amb el principi
establert a l’article següent, el 26è, de la esmentada
norma deontològica, que consagra la plena llibertat
de defensa i la màxima independència en l’actuació
professional dels advocats.

APUNT DEL TRIMESTRE: CRITERIS
ORIENTADORS SOBRE HONORARIS

Des de l’òptica de la referida llibertat de defensa,
si així ho raona i acredita degudament l’advocat o
advocada que hagin estat objecte del trasllat de particulars previst a l’article 247 de la LEC, la decisió
disciplinària col·legial haurà de respectar els principis d’actuació de l’article 26è, malgrat constitueixi
una discrepància amb la prèvia decisió jurisdiccional,
encara que, al contrari, si l’actuació objecte del trasllat constitueix un acte sense la cobertura d’aquells
principis, amb l’única finalitat de pertorbar el curs del

No obstant aquesta prohibició genèrica dirigida a tots
els col·legis professionals, els Col·legis d’Advocats
tenen encomanada l’emissió del dictamen previst a
l’article 246.1 de la LEC, pel supòsit que la minuta
d’honoraris inclosa a la taxació de costes o reclamada
via jura de comptes de l’article 35 LEC en defecte de
pacte sigui impugnada per excessiva. En compliment
d’aquesta funció pública i per exigències d’una mínima i necessària seguretat jurídica i objectivitat a l’hora
d’emetre l’informe sol·licitat per l’òrgan judicial, es

En matèria d’honoraris professionals regeix el principi de lliure competència i en aquest marc, l’article
14 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis
Professionals, modificada per la Llei Òmnibus (Llei
25/2009, de 22 de desembre) prohibeix als col·legis
professionals i a les seves organitzacions col·legials
establir barems orientatius o qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals; conducta que seria contraria a
l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

Món Jurídic · #307 · Agost/Setembre 2016

38 Funcions Públiques ICAB

permet als col·legis d’advocats l’aprovació i aplicació d’uns
criteris orientadors als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes; tal com estableix la Disposició
Addicional 4ª de l’esmentada llei de Col·legis Professionals.
A l’hora d’emetre el ressenyat dictamen de l’article 246
LEC, es valoraran tots els elements concurrents en cada
cas concret, com a ara l’ interès econòmic litigiós real, el
treball efectivament realitzat, el temps esmerçat, el grau
de complexitat i especialització requerit, la urgència, el
tipus de procediment, les accions exercitades, el fons de
l’assumpte, el resultat del plet i altres, conjuntament amb
els criteris orientadors i interpretatius interns aprovats per
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, de manera
que el resultat sigui proporcionat i adequat a les circumstàncies concretes de l’assumpte i no el resultat de la
mera aplicació automàtica d’una escala o barem.

4. TORN D’OFICI
I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT
Les dades bàsiques del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del segon trimestre del 2016 i la seva comparativa
amb les dades del primer trimestre són les següents:

La facturació del Torn D‘Ofici per la totalitat d’actuacions realitzades pels lletrats de Torn d’Ofici d’aquest
segon trimestre del 2016 suma la quantitat de
6.079.518,96.-€
A data 1 de juliol de 2016, les actuacions justificades
durant els mesos d’abril i maig de 2016 i les quantitats de trimestres anteriors es troben totalment
abonades, ja que el 15 de juliol es va procedir al pagament del 81% de les quantitats justificades durant
el mes de juny de 2016.

APUNT DEL TRIMESTRE:
LA INTERVENCIÓ PRECEPTIVA D’ADVOCAT
EN PROCEDIMENTS PER DELICTES LLEUS

Un 14,57% de la totalitat de designes realitzades a l’àmbit
penal ho són per defensa en procediments de delictes
lleus. Amb l´actual regulació del procediment penal es
considera preceptiva la intervenció de lletrat en procediments per delictes lleus , segons l’art. 967 de la LL.E.
Crim. (redacció segons LL.O.12/2015, de 5 d’octubre, de
modificació de la LL.E.Crim per l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació
tecnològica), quan comportin pena de multa amb el límit
màxim de sis mesos, supòsits en els quals s’apliquen les
regles generals de defensa i de representació.
A efectes pràctics, aquesta regulació comporta el caràcter preceptiu de la intervenció de lletrat als següents
delictes lleus:
DELITO LEVE

ARTÍCULO C.P.

PENA PREVISTA

HOMICIDI PER
IMPRUDÈNCIA
MENYS GREU

142.2

MULTA DE 3 a 18
MESOS

LESIONS PER
IMPRUDÈNCIA
MENYS GREU

152.2

MULTA DE 3 a 12
MESOS

APREHENSIÓ
D’UNA PERSONA
PER PRESENTAR-LA
IMMEDIATAMENT A
L’AUTORITAT FORA
DELS CASOS ESTABLERTS PER LA LLEI

163.4

MULTA DE 3 a 6
MESOS

OMISSIÓ DEL
DEURE DE SOCORS

195.1
y2

MULTA DE 3 a 12
MESOS

FURTS DEL PROPIETARI O AMB EL SEU
CONSENTIMENT O
BÉ DEL SEU TENEDOR LEGÍTIM

236.1

MULTA DE 3 a 12
MESOS

Ocupació sense autorització

245.2

MULTA DE 3 a 6
MESOS

Alteració lindes

246.1

Distracció aigües en
curs

247.1

DE LA USURPACIÓ:

MULTA DE 3 a 18
MESOS
MULTA DE 3 a 6
MESOS
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DE L’APROPIACIÓ
INDEGUDA DE COSA
MOBLE ALIENA
FORA DELS ANTERIORS SUPÒSITS

254.1

MULTA DE 3 a 6
MESOS

DE LES DEFRAUDACIONS DE
FLUID ELÉCTRIC
I ANÀLOGUES

255.1

MULTA DE 3 a 12
MESOS

DANYS PER IMPRUDÈNCIA GREU
SUPERIOR A 80.000
EUROS

267

MULTA DE 3 a 9
MESOS

DELICTES SOBRE
EL PATRIMONI
HISTÒRIC PER IMPRUDÈNCIA GREU
SUPERIOR A 400
EUROS

324

MULTA DE 3 a 18
MESOS

256.1

gènere tenen dret a rebre assessorament jurídic en
el moment previ a la interposició de la denúncia, i a
la defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en tots els procediments que tinguin causa
directa o indirecta en la violència patida. Aquest precepte justifica la preceptiva intervenció d’advocat en
procediments per delictes lleus en les designes de
l’àmbit de violència, en defensa de la víctima.

5. SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA

DELICTES RELATIUS
337.4
AL MALTRACTAMENT
337 bis
D’ANIMALS DOMÈSTICS O ALTRES

MULTA DE 1 a 6
MESOS

DELICTES RELATIUS
A LA FALSIFICACIÓ
DE CERTIFICATS

397

MULTA DE 3 a 12
MESOS

DELICTES D’ACUSACIÓ I DENÚNCIA
FALSA I SIMULACIÓ
DE DELICTES

456.1.3

DELICTE DE TRENCAMENT DE
CONDEMNA

470.3

399

Durant el segon trimestre de 2016 els serveis d’orientació jurídica de l’ICAB han atès un total de 13.454,
sumant un total de 26.584 les consultes ateses entre
l’1 de gener i el 30 de juny d’aquest any.
S’ha de destacar la important evolució que els serveis d’orientació jurídica de l’ ICAB han experimentat
en els últims 10 anys:

MULTA DE 3 a 6
MESOS
MULTA DE 3 a 6
MESOS

MULTA DE 3 a 6
MESOS

Per altra part, hem de recordar que a l’àmbit de justícia gratuïta, també procedirem a efectuar designa
per la defensa en delicte lleu, quan no sigui preceptiva la intervenció de lletrat, si l’òrgan judicial ha dictat
una resolució motivada a l’emparament del previst a
l’article 21 de la mateixa norma legal, als efectes de
garantir el dret de defensa de la persona per la qual
es requereix designa d’advocat.
I finalment, cal tenir present l’article 20 de la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures
de protecció Integral contra la Violència de Gènere,
al qual s’estableix que les víctimes de violència de

APUNT DEL TRIMESTRE: LA DESIGNA DE
MEDIADOR I LA DESIGNA D’ADVOCAT
L’article 6 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, estableix, com a contingut
material del dret, l’assessorament i orientació gratuïts previs al procés a aquelles persones que pretenguin reclamar la tutela judicial dels seus drets i
interessos, així com informació sobre la possibilitat
de recórrer a la mediació o altres mitjans extrajudicials de solució de conflictes, quan tinguin com
a objecte evitar el conflicte processal o analitzar la
viabilitat de la pretensió.
Inicialment, des del Servei d’Orientació Jurídica,
s’informava de la possibilitat de la mediació i, en el
cas d’acceptació per part del ciutadà, la gestió era
derivada al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, on es feia el seguiment i es tancaven
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les mediacions acceptades per ambdues parts fent la
corresponent designació de mediador/a.

APUNT DEL TRIMESTRE: IMPUGNACIÓ DE
LA RESOLUCIÓ SOBRE JUSTÍCIA GRATUÏTA

Actualment, tots els punts d’orientació jurídica de
l’ ICAB, arran de l’èxit de la prova pilot que es va
iniciar al SOJ de Santa Coloma de Gramenet, assumeixen conjuntament l’orientació jurídica i l’orientació en mediació, quan la situació que presenta
l’usuari és susceptible de ser resolta a través de la
mediació.

La llei 1/1996 del 10 de gener, sobre l’assistència jurídica
gratuïta preveu la possibilitat de què qualsevol persona
física i determinades persones jurídiques (art. 2) obtinguin el reconeixement del dret a justícia gratuïta quan
no disposin de patrimoni suficient i comptin amb uns
recursos i ingressos econòmics bruts anuals, computables per unitat familiar, que no superin els requisits que
preveu l’article 3 de la norma indicada.

La derivació a Mediació no implica que no es faci
designa d’advocat/-da, quan la part té dret a justícia gratuïta, donat que la funció del mediador/a i de
l’advocat/da estan clarament diferenciades.
En aquest sentit, en les designes efectuades pel
Torn d’Ofici, quan hi ha obert un procés de mediació, correspon exclusivament al lletrat l’assessorament jurídic i la defensa del seu client, guiant a
aquest sobre la conveniència d’arribar a un acord de
mediació, i portant l’acord al que s’arribi, si s’escau,
al procediment judicial.
En aquest cas, el lletrat podrà justificar la seva actuació amb el mòdul corresponent.

6. TRAMITACIÓ DE JUSTICIA GRATUITA
El servei de tramitació de justícia gratuïta de l’ICAB
dictamina provisionalment les peticions dels ciutadans per obtenir el reconeixement d’aquest dret. Pel
que fa a les dades del segon trimestre del 2016:

L’expedient, que tramita i dictamina provisionalment l’
ICAB, ha de ser posteriorment revisat per la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta provincial, qui dicta resolució,
confirmant o modificant el dictamen provisional col·legial.
• Qui pot impugnar la resolució de justícia gratuïta
dictada per la Comissió?L’article 20 de la llei d’assistència gratuïta legitima als titulars que tinguin un dret
o interès legítim per impugnar les resolucions que de
manera definitiva concedeixin o deneguin el dret a la
justícia gratuïta.
És a dir, tant la part sol·licitant de la justícia gratuïta com
la part contraria en el procés podran sol·licitar la impugnació de la resolució administrativa dictada, així com,
qualsevol tercera persona que acrediti que té un interès.
Cal tenir en compte que per formular la impugnació:
- No és preceptiva la intervenció de lletrat
- S’ha de realitzar per escrit i de forma motivada.
- S’haurà d’interposar davant de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
- El termini és de 10 dies des de la notificació de la resolució o des de la data en què hagi sigut coneguda per
qualsevol dels legitimats per impugnar.
No es considera que l’advocat designat per la defensa del
ciutadà disposi de legitimació per impugnar la concessió
del dret del seu client, ja que resta obligat a guardar el
secret professional, respecte de les informacions que hagi
pogut conèixer en el marc de la seva relació amb aquest.
• Quin tràmit segueix aquesta impugnació?
Una vegada plantejada la impugnació de la resolució, la
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta remet l’expedient
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administratiu al Jutjat o Tribunal que conegui o hagi de
conèixer del procediment pel que s’ha sol·licitat el reconeixement del dret.
En aquest incident són parts el sol·licitant del dret, la persona que hagi formulat impugnació, en cas de ser diferents i el
Lletrat de la Comunitat Autònoma corresponent (en aquelles
Comunitats en les quals la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta depengui funcionament de l’Estat, serà part l’Advocat de l’Estat)
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la convivència en la diversitat, fomentar la interculturalitat i
potenciar la igualtat i la cohesió social, l’ ICAB dóna suport
jurídic als immigrants i estrangers que hi acudeixen. Durant
el segon trimestre del 2016 s’han atès un total de 812 consultes, de les quals un 59,4% van fer referència a l’adquisició
de la nacionalitat espanyola:

L’òrgan judicial pot convocar una compareixença si la impugnació no pot ser resolta amb els documents i proves aportats.
En cas d’haver-hi advocat designat pel ciutadà, la no preceptivitat de defensa lletrada implica que l’advocat designat no
té l’obligació d’intervenir en defensa del seu client.
La resolució per la que el Jutjat o Tribunal es pronuncia sobre
la impugnació formulada, no admet cap recurs.
• Quins efectes produeix la modificació del dictamen inicial de l’ ICAB? En el supòsit de què el dictamen emès per l’
ICAB hagi estat desfavorable a la concessió del dret i, per tant,
no hagi efectuat designa d’advocat i, finalment, es produeix el
reconeixement del dret (per resolució dictada per la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta o per resolució judicial dictada
a conseqüència d’impugnació segons l’art. 20 comentat) el
col·legi serà requerit per efectuar designa d’advocat.
En cas contrari, en el que s’ha procedit a efectuar designa
d’advocat (bé per existència de dictamen provisional favorable, bé per petició del Jutjat requerint designació segons
art. 21), l’article 18 de la Llei indica que la designa efectuada
queda sense efecte. Resolucions del Tribunal Constitucional
indiquen que aquest efecte es donarà quan la resolució per
la que es denega el dret guanyi fermesa, moment en què
l’advocat ha d’informar al seu client i ha de comunicar que la
seva designa queda sense efecte en el si del procediment
que es trobi en tràmit, als efectes de què el client sigui requerit per designar advocat de lliure elecció.
En el supòsit de denegació ferma del dret a justícia gratuïta
el ciutadà haurà d’abonar els honoraris i drets econòmics
ocasionats per la intervenció dels professionals designats
amb caràcter provisional.

7. ESTRANGERIA
En el Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat
(SAIER) que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per afavorir

APUNT DEL TRIMESTRE: ADQUISICIÓ DE LA
NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA.
L’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE L’ENCARREGAT
DEL REGISTRE CIVIL.
El Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament que regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, demana
que a la sol·licitud d’adquisició s’adjunti, entre altres documents, l’autorització prèvia de l’encarregat del Registre Civil
quan l’interessat sigui un menor de catorze anys o tingui
modificada judicialment la seva capacitat.
En el cas del Registre Civil de Barcelona, la presentació de la
sol·licitud anterior requereix l’obtenció prèvia d’una cita, i la
seva concessió té una demora de 6 mesos vista, malgrat la
descongestió actual del Registre propiciada pel nou procediment d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.
Per aquesta raó, la Comissió d’Estrangeria es va dirigir al
secretari del Registre Civil de Barcelona per sol·licitar-li
valorés la possibilitat de poder presentar la sol·licitud
d’autorització de l’article 20.2 a) del Codi Civil sense cita
prèvia o, en el cas que sigui necessària, la reducció del
temps d’espera; petició que es va recolzar en el principi
de l’interès superior del menor i de l’especial protecció
que tenen en el nostre ordenament jurídic les persones
amb la capacitat modificada judicialment.
El Registre Civil ha contestat a la petició formulada per la
Comissió. En la seva contestació, el Registre Civil comunica
la seva voluntat de reduir, a partir del mes d’octubre, a tres
mesos el temps d’espera per obtenir la cita prèvia.

INCIDÈNCIA DE L’ANSIETAT, L’ESTRÈS
I LA DEPRESSIÓ A L’ADVOCACIA
A l’article s’hi exposa quines són les patologies psicosocials més freqüents entre
els professionals de l’advocacia, com prevenir-les i què fer en cas que apareguin.

Juan Carlos Herranz
Servei Mèdic d’Alter Mútua dels Advocats

L

’exercici de l’advocacia es caracteritza per ser
eminentment intel·lectual, sotmès a una forta
tensió de terminis i amb freqüents desplaçaments entre el despatx, els clients i els jutjats.
Aquest patró d’activitat defineix unes tipologies específiques de riscos per a la salut i condiciona les
patologies que pateixen amb més freqüència els professionals, entre elles les de l’àmbit psicosocial.

• La major incidència es produeix a la franja d’edat
d’entre 40 i 55 anys, disminuint gradualment a partir
d’aquest moment.

Entre les patologies psicosocials destaquen l’ansietat,
l’estrès i la depressió, que suposen la segona causa
directa d’incapacitat temporal per a la professió. A més,
aquestes patologies són la causa indirecta d’altres, ja
que augmenten la probabilitat de patir accidents o altres
malalties.

UNA RECOMANACIÓ PER PREVENIR L’ESTRÈS,
L’ANSIETAT O LA
DEPRESSIÓ: RECUPERAR HÀBITS
ALIMENTARIS I
D’ESPORT SALUDABLES

La incidència d’aquests trastorns transcendeix l’àmbit
de l’advocacia i avui dia suposen un dels principals problemes de salut per a la població en general. S’estima
que entre el 8% i el 15% de les persones els patiran en
algun moment al llarg de la seva vida. Actualment són
una de les tres primeres causes de discapacitat al món i,
segons l’Organització Mundial de la Salut, el 2030 seran
la primera.

L’EXPERIÈNCIA D’ALTER MUTUA
A partir dels expedients d’incapacitat temporal tramitats
en els darrers anys, des del Servei Mèdic d’Alter Mútua
hem analitzat la incidència d’aquests trastorns en les
baixes de l’advocacia. Les principals conclusions han
estat:
• Les baixes per aquestes patologies suposen el 12%
del cost total de les indemnitzacions per incapacitats
temporals.
• Afecten en major proporció a les dones (65%) que els
homes (35%).

• La durada mitjana d’aquest tipus de baixes se situa
sobre els 120 dies, un 65% superior a la durada de la
resta de malalties no mentals.

COMPARATIVA
AMB ALTRES
PROFESSIONS
Encara que és difícil
establir una comparació de la incidència
d’aquests trastorns
entre l’advocacia i la
resta de les professions, tot sembla indicar que hi ha algunes
diferències significatives.

Així, per a la població
en general, la probabilitat de patir alguna
d’aquestes patologies augmenta amb els anys, és a dir,
a més edat, major nombre de casos, mentre que, com
hem vist, en l’advocacia seu impacte disminueix a partir
dels 55 anys. També és destacable que la durada mitjana
d’aquest tipus de baixes és un 25% superior a l’advocacia que a la resta de la població.

COM PREVENIR LA SEVA APARICIÓ.
L’augment de la incidència d’aquests trastorns es déu a
diversos factors: una creixent exigència laboral i competitiva, l’accelerat ritme de vida que envaeix la nostra
societat i la pèrdua d’hàbits saludables.
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Des del Servei Mèdic d’Alter Mútua donem algunes recomanacions per prevenir l’aparició d’aquests trastorns i
/ o limitar la seva incidència:
• Adequar les càrregues de treball a la disponibilitat de
temps. Aplicar tècniques de gestió del temps, planificació
i priorització de tasques. Buscar el suport de socis, col·legues i / o responsables per repartir puntes de treball.
• Recuperació d’hàbits saludables: menjar sa i equilibrat,
eliminar o reduir begudes estimulants i alcohol, dormir
un nombre d’hores suficient i practicar exercici físic moderat de forma periòdica.
• Reservar temps per estar amb la família i cultivar les
amistats i l’oci, com a factors que contribueixen a l’estabilitat emocional de l’individu. Intentar fer activitats a
l’aire lliure.
• Desenvolupar les habilitats socials i el vincle amb
grups de pertinença. A nivell individual, treballar l’autoestima, l’autocontrol i l’assertivitat.

COM PROTEGIR-SE SI L’ESTRÈS, L’ANSIETAT O LA
DEPRESSIÓ APAREIXEN EN LES NOSTRES VIDES
La majoria de professionals que pateixen aquests trastorns es recuperen després de seguir un tractament
adequat i portar un ritme de vida normalitzat. Per aquest
motiu és molt important acudir a l’especialista com més
aviat millor, perquè valori i decideixi el millor tractament
en cada cas.
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A més de la pèrdua del benestar personal, aquestes
patologies poden provocar una reducció d’ingressos
per la inactivitat professional que comporten. Depenent
del règim professional al qual estigui adscrit l’advocat
(Seguretat Social o mútua privada), li correspondrà una
compensació econòmica associada als dies de baixa.
En el cas d’Alter Mútua,
els nostres mutualistes
disposen d’una cobertura vitalícia, única en
l’àmbit privat, gràcies
a la qual perceben
una indemnització
diària per Incapacitat
Temporal, durant un
període màxim de 365
dies. Aquest termini,
clarament superior al
d’altres alternatives, és
suficient per a la durada de les baixes que habitualment
ocasionen aquestes patologies. A més, els nostres mutualistes gaudeixen d’un període addicional de 180 dies
durant els quals poden compaginar una indemnització
diària parcial amb la reincorporació progressiva a la feina.
Alguns trastorns mentals poden esdevenir crònics i
causar una incapacitat permanent per exercir l’activitat
professional. Per a aquests casos hem desenvolupat una
cobertura d’Incapacitat Permanent Absoluta, que ofereix
compensació econòmica mitjançant el pagament d’una
renda mensual fins al moment de la jubilació.

LA DURADA
MITJANA
D’AQUEST TIPUS
DE BAIXES
SE SITUA AL
VOLTANT DELS
120 DIES

DES DE LA JUNTA

Per aquest motiu desmenteix de forma pública i
rotunda les informacions que es van publicar en
alguns mitjans de comunicació, a finals de juny, en
relació al fet que l’ICAB havia percebut diners dels
plets contra Bankia. Per aquest motiu va advertir
que es reservaria el dret a emprendre accions legals contra aquells mitjans que públicament li han
imputat aquest fals cobrament.
L’ICAB també desmenteix que s’hagi posat d’acord
amb altres col·legis d’advocats per establir les
quanties de les costes dels plets contra Bankia. Els
Col·legis d’advocats, tal com estableix la legislació
processal vigent, emeten informes no vinculants
sobre les costes a instàncies dels òrgans judicials
quan aquests li demanen, però són els jutjats els
encarregats de decidir si aquestes s’ajusten a dret
o no.

L’ICAB NO
RECOMANA
HONORARIS
ALS ADVOCATS
NI COBRA
DINERS DELS
PROCEDIMENTS
JUDICIALS
Davant l’obertura d’un expedient sancionador de la
“Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia” (CNMC), el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona vol aclarir que no recomana honoraris
als professionals de l’advocacia ni tampoc cobra diners dels procediments que aquests duen a terme.

Cal tenir en compte a més que, davant cada procediment judicial, els professionals de l’advocacia
són els que estableixen lliurement els seus propis
honoraris.
En tot cas, Bankia seria l’únic responsable, en
aquells casos que ho hagin determinat els jutjats, de les costes derivades del gran nombre de
demandes per l’oferta pública d’adquisició de les
seves accions en borsa, origen de l’expedient de la
CNMC.
Semblaria que Bankia volgués un tractament especial de la CNMC derivat de l’elevat nombre de
plets que ha tingut en contra seu, quan és perfecte coneixedor que cada cas ha estat analitzat pels
corresponents òrgans judicials, que ja han valorat i
decidit sobre cadascun d’ells.
Aquest tractament resultaria contrari a la llei processal civil (Llei d’Enjudiciament Civil), que determina un tràmit específic en aquells casos que
qualsevol de les parts en litigi discrepin sobre els
honoraris demanats per la part contrària.
L’ICAB farà valer l’ordenament jurídic en defensa dels drets dels advocats/des a percebre els
seus honoraris conforme hagin resolt els òrgans
judicials i, alhora, utilitzarà tots els mitjans al seu
abast que són conformes a Dret en la defensa de
la seves funcions com a Col·legi de l’Advocacia.

SERVEI DEL MES
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

ESCOLA DE
PRÀCTICA
JURÍDICA,
Postgrau ICAB
50 ANYS FENT
ADVOCATS

ral, administratiu, mercantil i família. De manera
excepcional, l’alumne pot triar una especialitat.

-Professorat professional. El nostre claustre de
professors està format per advocats en exercici i
amb experiència dins del món de l’advocacia.

-Pràctiques. Ofertes de pràctiques remunerades
en despatxos, institucions públiques i empreses.

EN PRÀCTICA JURÍDICA

EDICIÓ 2016-2017

-6 especialitats. L’alumne pot triar entre dues
àrees de les sis que s’ofereixen: civil, penal, labo-

QUAN?
L’alumne pot començar en dues dates diferents
segons les seves necessitats:
- D'octubre de 2016 a juny de 2017
- De gener de 2017 a novembre de 2017

-Grups reduïts. Les classes son en format reduït,
màxim 20 persones per classe, per garantir l’aprenentatge.

A la facultat
et van ensenyar Dret,
ara aprendràs
-Simulacions a l’Escola Judicial. Els alumnes es
traslladen
l’escola judicial on simulen judicis amb
a sera advocat
jutges.
-Formació pràctica. Immersions en casos reals
a partir dels quals es desenvoluparan les
classes.

-Accés a bases de dades. Els alumnes tenen
accés a bases de dades jurídiques i a una sala exclusiva d’estudi a la Biblioteca de l’ICAB.

El Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, 50 anys fent
advocats i advocades a través
de l’Escola de Pràctica Jurídica

HORARIS
Professorat format per professionals en exercici.

Tarda: de 16 a 18.30h (de dilluns a dijous)
Nit: de 18.30 a 21h (de dilluns a dijous)

L’alumne pot escollir especialitzar-se en dues
de les següents àrees del Dret: civil, penal,
laboral, administratiu, mercantil o família.

MÉS INFORMACIÓ
Consulta el programa del Postgrau ICAB en Pràctica
Jurídica a www.icab.cat o vine a informar-te al Centre
de Formació de l’ICAB.

E P J

Escola de
Pràctica
Jurídica

Edició 2016-2017
escola@icab.cat
Mallorca 281/283
93 601 12 13 ext. 5334
www.icab.cat

Classes pràctiques.
Participació dels alumnes en les simulacions
de judicis a l’Escola Judicial de Barcelona.
Borsa de pràctiques en despatxos i institucions
públiques.

ENTREVISTA A ANTONIO RECIO,
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA
DE BARCELONA

“Se debe conseguir la unidad de criterio
en las resoluciones que provengan
de la Audiencia de Barcelona ”
El Consejo General del Poder Judicial nombró el pasado marzo a Antonio
Recio Córdova como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de
Barcelona. Su trayectoria profesional se inicia en el juzgado de primera
instancia e instrucción de La Bañeza. Pasando en 1992 al juzgado de primera
instancia 19 de Barcelona y en el 94 al juzgado de primera instancia 30.
En diciembre de 2004, pasó a ser magistrado de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Barcelona. En su tiempo libre le gusta leer, escarparse
en bicicleta por la montaña de Collserola y disfrutar de su familia y amigos.
Texto: Roser Ripoll Fotografía: Albert Muñoz

Tomó posesión de su cargo como presidente de la Audiencia provincial en mayo de 2016. Su elección despertó
las críticas de algunos sectores dentro del ámbito judicial. ¿Qué respondería a aquellos que consideran que se le
ha elegido por ser un candidato “conservador”?
El actual Consejo General del Poder Judicial se ha preocupado de ofrecer la mayor transparencia posible en
relación al nombramiento de cargos discrecionales y,
asimismo, de explicar de forma exhaustiva las decisiones
adoptadas al respecto. De esta forma, cualquier persona
que esté interesada en la política de nombramientos del
Consejo puede acudir al Portal de Transparencia de su
página web y consultar la trayectoria profesional de los
candidatos, el proyecto que presentan e, incluso, seguir la
comparecencia que tuvieron que realizar ante el Pleno del
Consejo, para de esta forma extraer sus propias conclusiones acerca del acierto en los nombramientos
En el caso de la Presidencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona, el Consejo consideró como factor determinante en su decisión mi pertenencia a la Comisión Permanente de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya en los últimos 7 años no sólo por cuanto
ello permite presumir un profundo conocimiento de la
situación de los juzgados y tribunales del territorio y de
los proyectos en trámite para mejorar su funcionamiento
sino, y sobre todo, porque ha querido ser sensible a una
demanda de la carrera judicial relativa a que en la elección
de los órganos de gobierno de los tribunales se tome en
consideración la opinión de los jueces del territorio.

Los jueces eligen a los miembros de Sala de Gobierno por
un periodo de 5 años en un proceso de elección con listas
abiertas y me siento profundamente agradecido a mis
compañeros/as por haberme elegido en los dos últimos
procesos electorales
Partiendo de tal premisa, ciertamente algún sector dentro
del ámbito judicial ha cuestionado el nombramiento. Respeto tal planteamiento, pero conviene recordar que la asociación mayoritaria de jueces (Asociación Profesional de
la Magistratura) no comparte las críticas sino que, por el
contrario, considerando que la base de cualquier nombramiento discrecional sólo puede encontrarse en el mérito y
la capacidad, entiende acertado el nombramiento y en tal
sentido se pronunció en la reunión de su Comité Ejecutivo celebrado en fecha 7 de abril de 2016 cuando, tras valorar los meritos de los candidatos, sostuvo que “no cabe,
por todo ello, tachar en modo alguno la decisión adoptada
por el Consejo General del Poder Judicial –salvo insostenibles o subjetivas interpretaciones- ni de arbitraria, ni
tampoco como discriminatoria por razón de género”
¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la Audiencia de Barcelona?
Considero prioritario ofrecer a las víctimas la debida consideración para lo que resultará necesario un adecuado
desarrollo de las medidas previstas en el Estatuto de la
Víctima de manera que los ciudadanos puedan percibir la
justicia como un servicio público que ofrece la necesaria
atención y sientan de manera eficaz y personalizada el
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amparo que la ley les dispensa. En este sentido una de
las primeras medidas ha de ser encontrar en la Audiencia
un espacio adecuado y exclusivo para las víctimas que
acuden al juicio donde reciban en todo momento la asistencia e información que precisen.
Otro objetivo relevante atiende a conseguir que todas las
resoluciones que provienen de la Audiencia Provincial de
Barcelona mantengan unidad de criterio en los asuntos que
se sometan a su conocimiento ya no sólo por razones de seguridad jurídica –que sería suficiente- sino también por razo-
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En su discurso de posesión pidió un pacto para no
judicializar la justicia. ¿Los jueces se sienten presionados por los políticos? ¿Y por los ciudadanos?
Los jueces no se sienten presionados ni por los políticos
ni por los ciudadanos. Afortunadamente contamos con un
sistema que garantiza a los jueces la tranquilidad necesaria
para actuar de forma imparcial e independiente, sin verse
sometidos a presión alguna en la toma de decisiones.
Cuestión distinta es cómo la sociedad pueda percibir
estos extremos. Se trataría por tanto de evitar determi-

“Considero razonable que el reingreso de un juez a
su profesión tras haber desarrollado una actividad
en la política no se realice de forma inmediata”
nes de economía procesal dado que la unidad de criterio de
todas las Secciones de la Audiencia evitaría la interposición
de numerosos recursos de apelación e, incluso, la iniciación
de determinados litigios en la medida en que los abogados
podrían fácilmente predecir el resultado de un pleito.
Para favorecer estos acuerdos resulta conveniente profundizar en la especialización de Secciones en determinadas materias. Resultará más fácil el acuerdo si se
intenta entre 10 magistrados (2 secciones) que si debe
conseguirse entre 50 magistrados (10 secciones). La
experiencia de especialización de Secciones ha resultado
muy positiva, especialmente en materia de familia y arrendamientos, por cuanto se ha conseguido un adecuado
equilibrio entre la necesidad de llegar a acuerdos y la
conveniencia de que las resoluciones en una determinada
materia en una Audiencia del tamaño de la de Barcelona
no se reduzca al criterio de una única Sección.
Por otra parte, resulta necesario desarrollar la reforma de
la LOPJ operada por Ley 7/2015, de 21 de julio, en orden
a favorecer la adopción de una serie de medidas tendentes a la especialización y adecuado reparto de asuntos
entre juzgados, superando el actual ámbito de competencia territorial. En esta línea, parece adecuado atribuir
a los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona el
conocimiento de los concursos de personas naturales no
empresarios, acciones individuales relativas a condiciones
generales de la contratación o contratos de distribución,
agencia y franquicia, especializando varios juzgados que
atenderían de forma exclusiva a estas materias.

nadas actuaciones o manifestaciones que puedan dar a
entender que presionando a los jueces se puede obtener alguna ventaja en la decisión del conflicto sometido
a su consideración
¿Considera que se debería hacer un cambio legislativo para que ante la posible constatación de hechos
éticamente flagrantes un funcionario público no pudiera retornar a su puesto de trabajo en excedencia?
El problema de las puertas giratorias entre tribunales
y política debe abordarse para preservar la imagen de
independencia de la justicia. Considero razonable que el
reingreso de un juez a su profesión tras haber desarrollado una actividad en la política no se realice de forma
inmediata para así evitar que los ciudadanos confundan
la labor desarrollada en cada campo.
La ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor
el pasado diciembre establece límites máximos de
seis o 18 meses para la instrucción de sumarios. ¿Cuál
es su opinión al respecto? ¿Cómo valora la medida
tras su primer semestre de aplicación?
La reforma de la Ley va encaminada a ofrecer a la sociedad una justicia ágil y en ese sentido considero oportuna
toda medida tendente a tal fin, siempre que ello no limite
el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta adecuada de los tribunales y permita que la investigación de los
delitos se realice con la solvencia necesaria. Es importante destacar que todo cambio legislativo en materia
de justicia debe ir acompañado de la necesaria dotación
presupuestaria para ser eficaz.
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Necesitamos tiempo para poder valorar las consecuencias de la reforma que fija esos límites temporales, entre
otras cosas, porque serán los tribunales los que finalmente, interpretando la Ley, señalen el real alcance de las
medidas adoptadas.

y, asimismo, deben actuar en todo momento de forma
imparcial e independiente. Partiendo de tales exigencias, destacaría tres cualidades: saber escuchar, ejercer
la jurisdicción con máximo respeto a los profesionales y
ciudadanos, y decidir con sentido común

¿Cómo valora la figura del Promotor de Acción Disciplinaria para “sancionar a los jueces que no hagan
bien su trabajo”?
Esta figura se creó para superar la deficiente situación
que existía hasta el momento en que la instrucción de los
expedientes disciplinarios de jueces se encomendaba a
magistrados/as del territorio correspondiente afectando a
su trabajo habitual y dando lugar a una disparidad de criterios en la valoración de las conductas analizadas. El Promotor de la Acción Disciplinaria supera tales deficiencias
y, por tanto, favorece la unidad de criterio en una materia
tan sensible para la carrera judicial.

¿Está a favor del acceso a través del cuarto turno?
Valoro positivamente la experiencia de estos años en el
acceso a la carrera judicial a través del cuarto turno en la
medida en que los compañeros/as que se han incorporado a la carrera judicial por esta vía han ofrecido una visión
del derecho desde distinta perspectiva a los que hemos
accedido por el turno libre y, por tanto, sus aportaciones
han resultado enriquecedoras.

Se dice que una justicia lenta no es justicia ¿Qué se
necesita para que los ciudadanos tengamos una justicia del siglo XXI?
Indudablemente necesitamos más medios tanto personales como materiales. La tasa de jueces por habitante en
España es sustancialmente inferior a la media de la Unión
Europea, y ello unido a la falta de reformas procesales y
de organización de tribunales, impide en estos momentos ofrecer a los ciudadanos una justicia más eficaz. Por
tanto, no sólo necesitamos más jueces sino también medidas
que optimicen los medios destinados a la justicia como sería,
entre otras, la creación de los tribunales de instancia
¿Faltan jueces en Cataluña/España?
Antes hacía referencia a la sustancial diferencia que padecemos en la ratio de jueces por habitante con los países de
nuestro entorno. Tan sólo ese dato basta para constatar que
el número de jueces resulta insuficiente en la actualidad.
Ahora bien, no es aconsejable cubrir esta necesidad de
forma inmediata sino que debe hacerse de forma paulatina para mantener un nivel de exigencia adecuado en el
acceso a la carrera judicial. Deberíamos analizar la cuestión con detalle y establecer el número de jueces que
se precisan para ofrecer una justicia de calidad y, a partir
de ahí, establecer un plan a largo plazo para conseguir el
objetivo marcado en 10/15 años
Ha ejercido la docencia en la Escuela Judicial. ¿Qué
valores y cualidades debe tener un juez?
Tenemos la fortuna de contar con una extraordinaria
Escuela Judicial que permite que los jueces obtengan
una adecuada preparación antes de ejercer la jurisdicción
Los jueces deben contar con una alta preparación jurídica

¿Es favorable a la mediación y al arbitraje?
Para obtener una mejora sustancial de la justicia precisamos no sólo de más tribunales sino también reducir el
número de litigios, de modo que resulta necesario favorecer los acuerdos o decisiones extrajudiciales que permitan limitar la actuación de los tribunales a aquellos casos
donde realmente el conflicto no pueda solucionarse por
otras vías. Existe en nuestro país una excesiva litigiosidad
que precisa para su corrección de instrumentos como la
mediación y el arbitraje por lo que considero conveniente
potenciar estas vías de solución de conflictos
Ha comentado la necesidad de fomentar el uso del
catalán en la justicia. ¿Qué medidas se van a adoptar
des de la Audiencia de Barcelona para conseguirlo?
En estos momentos el uso del catalán en los juicios responde a la realidad social de modo que todos los profesionales y
ciudadanos utilizan en los juzgados y tribunales la lengua en
que mejor se expresan. Ahora bien, existe un claro déficit en
la utilización del catalán en los trámites escritos, tanto en los
escritos forenses de los profesionales como en las resoluciones judiciales. A mi entender, ello obedece a que la formación jurídica que hemos recibido los juristas que actuamos
en tribunales se nos ha ofrecido en castellano.
En los últimos años se han adoptado numerosas medidas
en orden a incrementar el uso del catalán en los trámites
escritos, pero han tenido escaso éxito. Sin perjuicio de
mantener tales medidas, creo que la solución pasa por
potenciar el interés de los estudiantes de las Universidades
de Catalunya por la carrera judicial. Desde la Audiencia de
Barcelona intentaré favorecer acuerdos con las universidades para que los estudiantes de Derecho puedan conocer
la labor diaria que desarrollamos los jueces y de esta forma
se sientan atraídos por la carrera judicial. Se trata, en definitiva, de crear un nutrido cuerpo de opositores que en unos
años puedan acceder a la carrera y desarrollar su trabajo en
la lengua en que actualmente vienen siendo formados.

PRÁCTICAS DE “INSIDER
TRADING” Y LA PRUEBA PERICIAL
La utilización de la información privilegiada con el objetivo de obtener un
beneficio económico determinado fruto de una operación de compraventa en un
mercado organizado puede ser relativamente fácil de cometer. Probar los hechos
objeto del supuesto ilícito, constituye, en muchas ocasiones, un reto sumamente
comprometido al perito o investigador.

Dunia Florenciano Pallejà
Economista - auditora

E

l término anglosajón “Insider Trading” se
corresponde con el ilícito incluido en el
artículo 285 del Código Penal consistente
en la utilización de información privilegiada
relevante con el objetivo de obtener un beneficio económico determinado fruto de una operación
de compraventa en un mercado organizado, reconocido
u oficial. Dicha práctica prohibida se recoge asimismo
en el artículo 81 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores.
El argumento básico en contra del Insider Trading se
basa en el enriquecimiento ilícito obtenido fruto de
operaciones de compra y venta de títulos negociables
por parte de aquellos que hacen uso de información privilegiada ostentada con motivo de un cargo ocupado o
una labor desempeñada en el seno de una organización.
Estas prácticas minan la confianza en los mercados por
parte de los inversores, lo que en caso de no controlarse puede repercutir en una disminución del volumen de
inversión y en consecuencia en una devaluación generalizada de las cotizaciones. En este sentido, los órganos
supervisores de los diferentes mercados regulados
(CNMV, SEC, etc.) son la principal línea de defensa contra este tipo de prácticas, disponiendo de elementos de
control para evitar ilícitos de estas características, siendo
numerosos los casos alertados por parte de estos entes,
fruto de su labor de supervisión.

“LA PRUEBA” EN LOS CASOS
DE INSIDER TRADING
Los casos de Insider Trading pueden ser relativamente
fáciles de cometer y a su vez muy difíciles de probar,
por lo que la tarea del investigador/perito cuyo objetivo será probar/investigar los hechos objeto del supuesto ilícito, constituye en muchas ocasiones un reto
sumamente comprometido. No obstante, una prueba
pericial sólida, clara y contundente, puede constituir
un elemento clave a efectos de evidenciar los hechos
objeto de investigación o litigio en contextos de utilización de información privilegiada.
El rol del perito en un caso de Insider Trading puede
encuadrarse en diferentes papeles según sea el encargo recibido, variando asimismo la dificultad de su
tarea según sea el caso, y la información y documentación a la que tuviese acceso. Así el perito podría
actuar por encargo de un órgano supervisor o fiscalizador (CNMV y fiscalía principalmente), o bien por encargo de una de las partes afectadas por las operaciones
objeto de litigio, con el objetivo de construir la prueba
y argumentos a favor del perjudicado en su caso consecuencia de las operaciones realizadas ilícitamente,
o bien para rebatir los argumentos y hechos de los
resulten acusados los benefactores de las operaciones en cuestión.
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En muchas ocasiones, el perito deberá conjugar una
labor de investigación, con la de acreditación de los hechos ya conocidos y la elaboración de una pericia que
sea lo más entendible y esclarecedora posible.
La labor del perito será clave en dos aspectos: 1. esclarecer los hechos a través de su investigación sobre los
mismos; y 2. construir una prueba válida a efectos legales, lo más objetiva, clara y sólida posible, en relación a
los hechos objeto de litigio.
La prueba deberá girar en torno a la obtención de evidencias referentes a los siguientes aspectos:
•

La posesión de la información privilegiada

•

La relación de causalidad entre la posesión de la
información privilegiada y la decisión de comprar o
vender títulos.

•

El dolo o voluntad de engaño

•

La cuantificación del impacto económico

EVIDENCIAS EN RELACIÓN A LA POSESIÓN
DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
La posesión de información privilegiada es generalmente difícil de probar, siendo los procedimientos de análisis
de evidencia digital claves para la identificación de evidencias en este sentido: correos electrónicos, memorándums, actas de reuniones en las que haya participado
el sujeto investigado, evidencia de la asistencia a dichas
reuniones, etc.
Cabe indicar que dicha información debe poder ser calificada como “relevante” y “privilegiada”, para que el ilícito
tenga lugar. Considerándose como “relevante” aquélla
que un inversor razonable tuviera en cuenta en su decisión de comprar o vender títulos valores, y “privilegiada”
siempre y cuando el acceso a la misma se hubiese producido en virtud de la actividad profesional o empresarial
desempeñada por el sujeto investigado.
En una realidad en la cual cada vez juegan un papel
más protagonista las nuevas tecnologías, la evidencia
digital constituye un activo fundamental para cualquier
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investigador, ya que tanto la correspondencia electrónica como la información almacenada en cualquier
dispositivo al cual hayan podido tener acceso las
personas objeto de investigación, puede contener
información clave para esclarecer los hechos. Un
tema sumamente relevante a tener en cuenta en la
utilización de evidencia digital, es la preservación de
los derechos fundamentales en términos de secreto
de las comunicaciones y derecho a la intimidad de
aquellos sujetos que están siendo investigados, así
como la importancia de haber adquirido y analizado
la evidencia con las garantías suficientes en cuanto
al mantenimiento de la cadena de custodia, evitando
de este modo el riesgo de invalidación de la prueba a
efectos legales.

fue lo que motivó o propició lo segundo (la decisión
de comprar o vender), así como el dolo o voluntad de
engaño, pueden ser probadas por parte del perito a
través de diferentes vías de análisis o procedimientos:

EVIDENCIAS REFERENTES A LA RELACIÓN
DE CAUSALIDAD ENTRE LA POSESIÓN DE
LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y LA DECISIÓN DE COMPRAR O VENDER TÍTULOS; Y
(III) EL DOLO O LA VOLUNTAD DE ENGAÑO

Asimismo, constituye el punto de partida del perito
en su labor de análisis ya que le permitirá obtener
un entendimiento más preciso de los hechos y de
las operaciones llevadas a cabo, así como de sus
implicaciones económicas a efectos de abordar de
una manera adecuada el resto de procedimientos
de análisis y comprobación necesarios para elaborar una prueba pericial objetiva y lo más completa
posible.

La relación de causalidad entre la posesión de la información privilegiada y la decisión de comprar o vender
títulos, en el sentido de que lo primero (la posesión)

•

El análisis de documentación soporte
y movimiento de fondos:

La verificación de la documentación soporte generada como consecuencia de las operaciones objeto
de investigación constituye un procedimiento fundamental que persigue como objetivo prioritario la
acreditación de los hechos objeto de investigación
(posesión de información) y de las transacciones
económicas relacionadas (compra/venta de títulos),
así como la relación entre ambas.
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El análisis de movimientos de fondos, también puede
proporcionar evidencias acerca de la vinculación entre
diferentes partes intervinientes en las operaciones así
como en relación a la conexión de los hechos, constituyendo de este modo indicios relativos a la causalidad.
•

Análisis de fuentes de información pública:
Identificación de partes vinculadas
y comportamiento del sujeto investigado.

El ilícito en cuestión puede ser cometido directamente
por parte de aquellos que poseen la información privilegiada por razón de su cargo u ocupación dentro de la
organización, o bien por parte de aquellos externos que
temporalmente por razón de su trabajo, tienen acceso a
determinada información sensible (es el caso de abogados, consultores, auditores, etc). Asimismo, también
pueden acometer dicha práctica ilícita los individuos
relacionados con el poseedor directo o temporal de la
información en cuestión (amigos, familiares, conocidos,
etc), bien directamente o bien a través de sociedades
interpuestas (Insider indirectos).
En el caso del Insider indirecto, cabe destacar que éste
sería responsable desde el punto de vista penal, únicamente en el caso de probarse que conocía en el momento de llevar a cabo la operación de compraventa de títulos,
que la persona que le habría proporcionado la información intencionadamente habría incumplido un deber de
confidencialidad revelando dicha información a un tercero
(acreditación del dolo).
Cabe llamar la atención en este apartado sobre las dificultades con las que en muchas ocasiones se topa el perito
en la obtención de información cuando se ven involucradas en las operaciones personas físicas o jurídicas con
domicilio en jurisdicciones en las cuales existe cierta
opacidad en cuanto a la información pública disponible,
como consecuencia de los ordenamientos jurídicos locales existentes.
Asimismo, incluso en nuestro país en muchas ocasiones
nos encontramos con ciertas estructuras societarias que
facilitan la ocultación del verdadero titular, no obstante,
ello no debe ser motivo para no abordar el correspondiente análisis, con el objetivo de identificar cualquier
rastro a seguir en la investigación. En este sentido, cabe
mencionar que la realización de operaciones a través de
sociedades interpuestas y/o con domicilios en jurisdicciones opacas que faciliten la ocultación del verdadero
titular, puede constituir un indicio relevante, en relación a
la evidencia de la voluntad de engaño por parte del sujeto
investigado.
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El análisis de información pública en relación a las operaciones realizadas históricamente por parte del sujeto investigado (operaciones registradas en la CNMV), también
puede ofrecer indicios acerca de la relación de causalidad.
Así por ejemplo, un sujeto que nunca ha invertido con
anterioridad en determinados títulos que en cierta ocasión
adquiere un volumen importante de títulos justo después
de hacerse pública determinada información, puede constituir un indicio relevante en relación a la conexión entre
la posesión de información y la decisión de comprar los
títulos. En este sentido, cabe indicar que una vez hecha
pública la información es necesario cierto margen de
tiempo hasta que el mercado pueda absorberla y registrar
los movimientos “naturales” que se devengan fruto de
dicha información, apuntando determinados estudios a
un plazo mínimo de 24 horas y prudente de una semana
desde la publicidad de la información.
•

Análisis de evidencia digital:

Los procedimientos de análisis de evidencia digital a los
cuales ya nos hemos referido con anterioridad, pueden
ser también determinantes para identificar y acreditar la
relación de causalidad, así como la existencia de dolo o
intención de engaño.
De este modo, la existencia de correos electrónicos escritos por parte de los sujetos investigados en los cuales se
revelase la intención de comprar o vender títulos motivado por ciertos hechos expresamente referidos, puede
constituir una prueba incriminatoria indiscutible, si bien es
cierto que dichos rastros no suelen ser habituales en las
investigaciones de casos de Insider Trading.

LA CUANTIFICACIÓN
DEL IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico en un caso de Insider Trading
corresponde a la cuantificación económica del enriquecimiento injusto o improcedente por parte de los sujetos o
sociedades involucradas en las operaciones objeto de investigación. Dicho impacto debe ser cuantificado a través
de la diferencia entre las ganancias obtenidas y aquellas
que se hubiesen obtenido considerando un precio de
mercado de los títulos “normalizado”, es decir el precio de
cotización en un período en el que no estuviese influenciado por la información privilegiada en cuestión.
Cabe destacar que el artículo 285 del Código Penal establece una cuantía mínima de 600.000 euros de beneficio
obtenido o de perjuicio económico ocasionado, para
que tenga lugar el ilícito.

SECRET PROFESSIONAL,
ASSESSORAMENT JURÍDIC I PREVENCIÓ
DEL BLANQUEIG DE CAPITALS
Des de la promulgació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, transposant la Directiva
2001/97/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre de 2001
incorporant els que el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) denomina
“gatekeepers”, -guardians de la porta-, he vingut tenint una preocupació
constant, compartida, encara sort, per molts companys, sobre aquesta temàtica.

Nielson Sánchez Stewart
Col·legiat núm 8734
Ex-President de la Comissió de
Prevenció del Blanqueig de Capitals del
Consell General de l’Advocacia Espanyola

A

l poc temps de la posada en marxa de
les mesures antiblanqueig dirigides a
les entitats financeres, es va estimar
que no eren completes si no s’integrava
al grup dels col·laboradors actius a qui
intervenien en el trànsit econòmic i, per això, podien
ser autors i, a vegades, víctimes dels bruts manejos
delictius. De manera paral·lela, el concepte anava estenent-se de manera imparable passant en molt pocs
anys de ser la incorporació al mercat lícit de béns l’origen dels quals estava en el tràfic de drogues i altres
delictes molt qualificats, als productes de qualsevol
delicte, greu primer i qualsevol després, al que avui
es concep: l’activitat delictiva. D’altra banda, el tipus
original que el concebia com l’adquisició, transmissió
o conversió de béns de procedència criminal també
es va estendre a dues noves accions, la possessió i la
utilització després de la modificació del Codi Penal per
la Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny.
Aquest va ser un dels propòsits de l’anomenada Segona Directiva que va donar un tractament especial als
lletrats, transformant-los en subjectes obligats no a
totes les seves activitats sinó solament quan participessin a la concepció o realització de transaccions per
compte del seu client relatives a la compravenda de
béns immobles, la gestió de fons, l’obertura o gestió
de comptes bancaris, i l’organització de les aporta-

cions per a la creació, el funcionament o la gestió
d’empreses.
I, conscient que, des de temps immemorial els advocats estem obligats a guardar el secret professional
-un concepte de dret continental- o del “lawyer-client
privilege” -un concepte de dret comú dels països
anglosaxons-, la segona directiva va incloure una
salvaguarda respecte de la informació que rebin d’un
dels seus clients a l’hora de determinar la posició
jurídica a favor del seu client o exercir la seva missió
de defensar o representar el dit client en processos
judicials, inclòs l’assessorament sobre
EL CLIENT HA
la incoació o la forma
de evitar un procés,
DE SABER QUE,
abans, durant o desMITJANÇANT EL
prés dels dits processos.
PROFESSIONAL,

NO POT DESENVOLUPAR PROPÒSITS DELICTIUS

El problema es va
complicar en transposar-se la directiva a
la legislació interna a
Espanya que es va fer
de la manera següent,
pel que fa a aquets tema: “Restaran també subjectes
a les obligacions establertes en aquesta llei d) Els
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notaris, advocats i procuradors... quan: 1. Participin
en la concepció, realització o assessorament de transaccions per compte de clients relatives”.
La utilització de l’expressió “assessorament” -que la
Directiva no emprava- va despertar en mi la més gran
de les inquietuds. Perquè el mateix terme es troba
en la Llei orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder
Judicial que en el seu article 542 defineix a l’advocat y
disposa: Els advocats hauran de guardar secret de tots
els fets o notícies que coneguin per raó de qualsevol
de les modalitats de la seva actuació professional, no
pudent ser obligats a declarar sobre els mateixos”.
Així, a primera vista, l’advocat estava subjecte a dues
classes d’obligacions oposades en assessorar. D’una
banda, guardar reserva de tots els fets o notícies
que hagués conegut i, de l’altra, comunicar a la unitat financera dels indicis o certesa de blanqueig de
capitals que conegués. L’incompliment de la primera
d’aquestes obligacions podria portar-li aparellada sancions deontològiques i fins i tot penals ex article 197
del Codi penal.
La vulneració del seu deure de comunicar l’operació
que li oferia indicis o certesa de blanqueig li comportaria quantioses multes -article 5.3 lletra b) de la Llei
19/1993.
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El conflicte tenia una sortida fàcil ja que la pròpia llei
s’encarregava de diposar -article 3.4 paràgraf finalque “Els advocats i procuradors guardaran el secret
professional de conformitat amb la legislació vigent.”.
D’altra banda, la LOPJ, com a mínim en la seva redacció vigent, era posterior a la llei preventiva.

S’EXPOSA A QUÈ
LES SEVES ACTUACIONS PUGUIN
SER COMUNICADES A L’ÒRGAN
ENCARREGAT DE
LA PREVENCIÓ

En aprovar-se l’anomenada Tercera Directiva,
Directiva 2005/60/CE
del Parlament Europeu
i del Consell de 26
d’octubre de 2005, es
van mantenir els termes de la segona en
lo relatiu a advocats.

Però, en transposar-se
la Directiva a la legislació interna mitjançant
la Llei 10/2010, de 28 d’abril, va insistir el legislador
-malgrat les fonamentades esmenes a l’esborrany que
va presentar el CGAE- en utilitzar el terme assessorament. La solució fàcil desapareixia per resoldre la
contradicció. D’una banda, la nova era llei evidentment
més moderna que la llei orgànica i, de l’altra, perquè
s’ha matisat d’una manera més retòrica que real la
subjecció al secret professional disposant “Sense
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perjudici del que estableix la present llei, els advocats
guardaran el deure de secret professional de conformitat amb la legislació vigent”. Dir això -aconseguir
que es digués no va ser fàcil- i no dir res era gairebé
el mateix.
A la Unió, també ha estat debatuda aquesta qüestió.
Des de la ja antiga sentència del Tribunal de Justícia
de les Comunitats Europees, de 26 de juny de 2007,
que va concloure que els deures d’informació sobre
operacions sospitoses
que es van imposar
L’ADVOCAT NO
als advocats per la
POT EMPARAR-SE Directiva 91/308/CEE,
no vulneraven el dret
EN EL SEU DRET
a procés equitatiu,
garantit a l’art. 6 del
A GUARDAR REConveni Europeu dels
SERVA PERQUÈ
Drets Humans i a l’art.
6.2 del Tractat de la
ES DESPULLA DE
UE. Fins a la sentènLA SEVA CONDIcia del TEDH de 6 de
CIÓ D’ADVOCAT,
desembre de 2012, en
el cas Michaud contra
COM A MÍNIM,
França que sí va entrar
EN ELS ESTRETS
de ple a resoldre’l
amb un pronunciaLÍMITS COM
ment inusual per a
ESTÀ CONCEBUun tribunal que ha de
vetllar precisament
DA LEGALMENT
pels drets humans.
En aquesta sentència
es deia que precisament la legislació preventiva podia
vulnerar el dret a la privacitat en general, en les comunicacions les que s’estableixen entre lletrat i client
-article 8 del Conveni- però com sigui que el blanqueig és de tal gravetat per a la societat i com sigui
que l’advocat recurrent era francès -i no espanyol,
per exemple- el secret professional estava tutelat per
aquest “filtre” que constitueix al país veí la intervenció
dels degans a qui es comuniquen els indicis o certesa
per que, amb el seu criteri superior, decideixi si s’ha
de transmetre o no a la unitat financera.
Una solució lúcida atenent el factor temps en què
es prestava l’assessorament. En termes generals, es
podria dir que si era anterior a l’operació, prevalia el
deure de comunicar. Si era posterior, el de guardar el
secret perquè llavors s’estaria, en termes de les directives comunitàries, determinant la “posició jurídica”.
M’atreveixo a donar un altre pas. Mai no ha existit en
el nostre país una llei que reguli l’advocacia l’exercici
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que estigui confiada a l’autoregulació de les institucions col·legials i corporatives, però l’evolució experimentada per les disposicions de la normativa del
poder judicial és suficientment il·lustrativa. Q
uan es promulga la Llei provisional sobre organització del poder judicial, de 18 de setembre de 1870, (la
provisionalitat de la qual va durar al voltant de cent
anys) cap menció es fa a l’assessorament com a funció pròpia de l’advocat. Ja el 1985, en promulgar-se la
Llei orgànica del poder judicial s’amplien notablement
les seves facultats en incloure que entre les seves
funcions està l’assessorament o consell jurídic. Però
l’assessorament no s’esgota en si mateix i exigeix
l’advocat, perquè així ho demana el client, executar
actuacions complementàries desprès que determina
que el que aquest es proposa és lícit i viable.
L’anomenada “gestió jurídica”, el conjunt d’activitats que resulten necessàries per ultimar amb èxit
les pretensions de qui desitja adquirir un immoble, fundar una societat o realitzar qualsevol altra
operació financera, no està ara com ara compresa
dins les funcions pròpies de l’advocat que, segons
l’esmentat article 542 es limiten a dos: defensa i
assessorament. Entre d’altres coses, perquè la pot
desenvolupar qui no és advocat.
Per això, no hi ha incompatibilitat entre la norma professional i la preventiva. El client que sol·licita assessorament està protegit per l’obligació de l’advocat de
guardar secret de tot quant li confia. El client que vol
alguna cosa més: ser acompanyat pel lletrat en tota
la seva activitat, ja no.
Ha de saber que mitjançant el professional no pot
desenvolupar propòsits delictius perquè s’exposa,
amb tota certesa, a que les seves actuacions siguin
comunicades a l’òrgan encarregat de la prevenció i
l’advocat no pot emparar-se en el seu dret a guardar
reserva perquè en gestionar participa i es despulla
de la seva condició d’advocat, com a mínim en els
estrets límits com està concebuda legalment.
Queda un element a dilucidar. La referència continguda els “assessors fiscals” en la lletra o) de l’article 2
de la Llei 10. És ben sabut que dita activitat és precisament a Espanya això, una activitat i no una professió. Quan l’advocat la desenvolupa no es transforma
en un assessor fiscal, segueix sent advocat i quan
assessora i es limita a això, està subjecte al secret
professional però quan posa en marxa una bateria de
mesures, hi participa.
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COMERÇ ELECTRÒNIC. COMPRES PER
INTERNET I RESOLUCIÓ DE DISPUTES EN LÍNIA
En aquest resum de la conferència impartida en el marc del I Congrés de l’Advocacia
de Barcelona trobareu els avantatges i inconvenients de les compravendes en línia,
la legislació aplicable i la gestió dels conflictes que s’hi plantegen.

Belén Arribas Sánchez
Col·legiada núm. 27.700

Per comerç electrònic s’entén tota compra realitzada a
través d’Internet, de manera que la característica bàsica
del comerç electrònic resideix en l’ordre de compravenda, la qual ha de realitzar-se a través d’algun mitjà electrònic, amb independència del mecanisme de pagament
escollit.
Segons les dades publicades recentment per la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC),
en el quart trimestre del 2015, el comerç electrònic a
Espanya va aconseguir un volum de negoci de 5.309.000
d’euros, fet que suposa un augment del 23% interanual.
Segons l’informe, el muntant econòmic generat es va
distribuir principalment entre les següents branques
d’activitat: les agències de viatges i operadors turístics
(13,2%), el transport aeri (10,3%) i les peces de vestir
(7,8 %).
Com demostren les xifres, els avantatges de la contractació per Internet són molts, entre els quals es troben
l’ampliació de l’oferta, la millora de la competència, la
reducció dels costos dels productes/serveis i els seus
preus, la superació de barreres geogràfiques, l’agilització
del procés contractual i l’accés a la informació, la superació dels horaris en l’adquisició i la creació de nous llocs
de treball i models de negoci.
Pel que fa a les debilitats i complexitats de la contractació per Internet trobem, entre d’altres, la interdisciplinarietat jurídica i el caràcter transversal, la internacionalitat,

els problemes d’identificació dels contractants, així com
de determinació del lloc i moment de la perfecció del
contracte, la protecció de dades, la seguretat en les
transaccions i els pagaments, i el lliurament correcte del
producte.
La Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)
té com a objecte els serveis de la societat de la informació i la contractació per via electrònica relativa a les obligacions dels prestadors de serveis, les comunicacions
comercials, la informació prèvia i posterior a la celebració dels contractes, les
condicions de validesa
LA LLEI
i eficàcia i el règim
sancionador aplicaAPLICABLE ALS
ble als prestadors de
CONTRACTES
serveis.

ELECTRÒNICS
SERÀ LA
DEL LLOC
D’ESTABLIMENT
DEL PRESTADOR

El seu àmbit d’aplicació són les activitats
que es realitzin per
mitjans electrònics i
tinguin caràcter comercial o persegueixin una
finalitat econòmica, les
pàgines web que realitzin comerç electrònic, així com les que ofereixin informació gratuïta si constituïssin una activitat econòmica.
La Llei no és aplicable a les pàgines web personals si
aquestes pàgines no perceben cap ingrés. Regeix el
principi de no autorització prèvia.
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llei aplicable serà l’espanyola; 2) Si el prestador està establert en un país de la Unió Europea o un país de l’Espai
Econòmic Europeu, la llei aplicable serà la del prestador,
excepte en allò que la llei espanyola fos més beneficiosa
pel consumidor; 3) Si el prestador està establert fora de
la Unió Europea i fora de l’Espai Econòmic Europeu, la
llei aplicable serà la llei estrangera del prestador.
La jurisdicció competent s’estableix segons les normes
de dret internacional privat, sent competents els Tribunals
Espanyols quan el consumidor resideixi a Espanya i el
prestador de serveis estigui establert fora d’aquest territori, sempre que el contracte es celebrés per email o per
oferta dirigida a ell o al mercat espanyol, i quan l’obligació
litigiosa hagués de complir-se a Espanya. En els altres
supòsits, els tribunals competents seran els estrangers.

Belén Arribas, ponent del Congrés de l’Advocacia,
el 30 de juny de 2016.

Els serveis inclosos en la Llei són relatius a la contractació electrònica de béns/serveis, l’organització de subhastes o mercats/centres comercials virtuals, la gestió de
compres a la xarxa per grups de persones, l’enviament
de comunicacions comercials, el subministrament d’informació per via telemàtica i els vídeos sota demanda.
En canvi, els serveis exclosos són els serveis prestats per
telefonia, fax o tèlex, l’intercanvi d’informació per mitjà de
correu electrònic sense fins econòmics, els serveis de radiodifusió televisiva i sonora i el text televisiu, i els serveis
prestats per notaris i registradors, advocats i procuradors
en l’exercici de les seves funcions, entre d’altres.
La llei aplicable als contractes electrònics serà la del lloc
d’establiment del prestador, en virtut del principi de la llei
del país d’origen de la Directiva 2000/31/CE. S’estableix
una presumpció del lloc de celebració del contracte en funció de si el destinatari és un consumidor o un professional.
La LSSI s’aplicarà als prestadors els quals la direcció i
gestió de negocis estigui establerta o centralitzada a
Espanya o bé posseeixin una sucursal, oficina o establiment permanent en el territori, encara que els servidors
estiguin en un altre país. Es presumeixen establerts a
Espanya els prestadors que estiguin inscrits en el Registre Mercantil.
En cas de contractar-se amb consumidors, la llei aplicable al contracte dependrà del lloc d’establiment del
prestador: 1) Si el prestador està establert a Espanya, la

Els prestadors de serveis es troben sotmesos a diverses
obligacions: en primer lloc, han de complir amb l’obligació
d’informació general, indicant a la seva pàgina web tot
un seguit de dades concretes. En segon lloc, i en funció
del tipus de prestador, han de complir així mateix amb el
règim de responsabilitat que els sigui aplicable (per exemple, en quant a les cookies, a serveis a través de nombre
de tarificació addicional, a serveis d’intermediació, etc. ).
Pel que fa a la resolució de conflictes, en el comerç electrònic, com en altres àmbits, podem diferenciar entre els
procediments judicials, els procediments extrajudicials i
la resolució alternativa de conflictes.
Tant la Directiva 2013/11/UE sobre la resolució alternativa de controvèrsies en matèria de consum com el
Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i
Consell de 21.05.2013 sobre resolució de controvèrsies
en línia en matèria de consum són aplicables en tots els
Estats membres. En virtut d’aquest Reglament es crea
una Plataforma Europea de Resolució de Conflictes Online que permetrà la resolució extrajudicial de controvèrsies de forma més ràpida, barata i eficient. A Espanya, el
sistema encara no ha entrat en funcionament a la data
de tancament d’aquest article.
A la complexitat descrita relativa, entre altres, a la internacionalitat i la interdisciplinarietat jurídica que afecten
el comerç electrònic, se sumen importants reptes legals
esdevinguts recentment com la invalidació del Safe
Harbor que servia de base a la lliure circulació de dades
personals entre la UE i Amèrica del Nord, que esperem
es resolgui en breus amb l’entrada en vigor del nou
instrument denominat Privacy Shield, així com el més
recentment iniciat procés de sortida del Regne Unit de
la UE conegut com Brexit.

ENTRE NOSALTRES

EL DRET A LA
REINSERCIÓ
Comissió de dret penitenciari
José Gómez López
Col·legiat núm. 15.553
El dret a la reinserció com a dret fonamental i principi
general i preferent del dret penitenciari.
Darrera el títol anterior que podria semblar potser
excessivament pretensiós, es pretén incidir en el dret
fonamental que apareix consagrat en l’article 25.2 de la
Constitució (CE), i que no sabem si per ubicació, ja que
el principi de legalitat penal que li precedeix en el primer
apartat tendeix a exercir una excessiva vis atractiva
sobre el lector de la carta magna, o per la seva concepció del pres o del reu com a persona o ésser humà,
del qual no pot desentendre la societat i anatemitzar-lo
fins a extrems inassumibles èticament. Com diem,
desconeixem exactament perquè el nostre legislador
en l’última reforma i enèsima del Codi penal ha vingut
a introduir una sèrie de reformes, que lluny de respectar un dret fonamental com l’indicat, més al contrari,
pretenen un buidatge del mateix, i no podem deixar de
referir-nos a la infame presó permanent revisable, que
emparada en una suposada necessitat preferent i necessitada de protecció social, i presentada com un bàlsam
cap a situacions en les quals la societat es veu incapaç
d’implementar mesures eficaces, es tracta en realitat a
l’entendre del signant d’una veritable i real vulneració del
mandat clar, contundent i precís de l’esmentat article.
Òbviament, l’aspecte retributiu de la pena imposada per
una conducta antisocial no es pot obviar i passar a un
segon pla, però en cap cas pot anul·lar i deixar sense
efecte de facto, la necessària tasca que les autoritats
administratives han de desenvolupar i dur a terme per a la
reeducació de l’individu, amb vista a reincorporar-lo en la
societat en un futur pròxim, ja que el contrari suposaria un
incompliment del contracte social fixat per la constitució,
que cal recordar que se situa en la cúspide de l’ordenament jurídic. Se’ns diu que en una situació excepcional

per a casos especials, però cal notar que aquest plantejament pot portar a la desraó de donar un tracte igualitari
a casos que són substancialment diferents, i en aquest
sentit no podem per menys de destacar el tractament penitenciari particularitzat per a cada reclús, que és una de
les bases de les institucions catalanes en oposició a les
de la resta d’Espanya. Cal plantejar-se si és veritablement
assumible en una societat del segle XXI, l’establiment
de fórmules d’un passat ranci i àmpliament superat amb
l’excusa que es transposen institucions de dret comparat,
quan la realitat en cada societat és diametralment diferent, i la comparació amb països intrínsecament més violents que el nostre, i estic pensant en EUA, no resisteix
una mínima anàlisi intel·lectual. La necessària coherència
que ha de regir un sistema normatiu, no pot acollir en
el seu si una institució com la indicada, que atempta, es
digui el que es digui, contra el major dret de la persona
que és la pròpia dignitat, i amb això s’admet sense embuts el fracàs rotund de la totalitat de la societat.
L’article 25.2 CE ha de ser el veritable principi rector, que
sense por, ha de provocar un canvi legislatiu encaminat
a un aspecte del tractament penitenciari, que la secció
d’aquest col·legi està patrocinant des de fa temps, i que
seria en essència el compliment de penes de presó no superiors a cinc anys, sense necessitat de l’ingrés a la presó,
és a dir, sense entrar en contacte amb el medi carcerari,
aconseguint una classificació amb totes les garanties tant
per l’administració com per al mateix penat. En aquest sentit he de trencar una llança a favor del comú de la societat,
que lluny de l’extremisme que ens sembla pintar el govern
de torn, està a favor d’un tracte humanitari als seus semblants, brindant d’aquesta forma una segona oportunitat als
individus que hagin comès un error en la seva procedir.
Finalitzant el present article, cal incidir en els baixos
nivells delinqüencials d’aquest país, i encara que les estadístiques aguanten gairebé qualsevol plantejament i el
contrari, n’hi ha prou amb la comparativa entre la nostra
població reclusa i la d’altres estats del nostre entorn, el
que fa innecessari un agreujament de les penes, i sí un
augment dels recursos destinats a la necessària reeducació per a la integració. Potser en lloc de la construcció
de nous centres penitenciaris, mereixeria una mica més
la pena la rehabilitació d’edificis oficials en desús per
destinar-los a centres de compliment de baixa seguretat, plans pilot perquè els penats cobrissin determinades tasques socials necessitades de suport com cura a
gent gran, etc, etc. Em sembla evident que tot euro que
s’inverteixi en aquesta tasca, obtindria rendiments més
importants èticament, que tancar de per vida a éssers
humans entre quatre brutes parets.

ENTRE NOSALTRES

En una conferència organitzada per la Comissió de
Dret Aeronàutic, impartida per l’advocat i pilot de “Remotely Piloted Aircraft Systems” (RPAS), Miquel Campos i per Marc Salvadó, graduat en regulació i control
de sistemes automàtics i també pilot de RPAS, es van
analitzar els aspectes legals i tècnics dels drons.
La regulació dels drons a Espanya va tenir el seu
naixement amb l’aprovació del Reial Decret 8/2014,
que després va ser convertit en Llei 18/2014 de 15
d’octubre, que actualment és d’aplicació.
Tot i això, tant els legisladors estatals com la Unió
Europea continuen treballant en la futura normativa
reguladora d’un sector que no ha deixat de créixer en
els seus dos anys de recorregut.

DRONS:
SITUACIÓ
I MARC
JURÍDIC
ACTUAL
Secció de dret aeronàutic
Jordi Fillat
Col·legiat núm. 10.504
President de la Secció de Dret Aeronàutic.

Actualment el sector dels operadors de drons reclama
una nova normativa que estigui a l’altura del desenvolupament tecnològic i les previsions de creixement
econòmic actual. Tot i així cal tenir present que la
seguretat en les operacions i el compliment de la normativa, tant específica com sectorial és primordial, no
només cara a aquest sector, sinó també per donar a
conèixer als ciutadans que els drons ja han madurat i
estan preparats per introduir-se en la societat civil.
Miquel Camps va exposar els elements més destacables de la normativa aeronàutica aplicable a aquestes
revolucionàries aeronaus conegudes comunament
com “Drones” o RPAS (de les sigles en anglès Remotely Piloted Aircraft Systems).
Prèviament a l’exposició de la regulació espanyola i
comunitària d’aplicació a aquestes aeronaus, es va definir el concepte de RPAS i es va exposar el marc jurídic
en què operen aquestes aeronaus, concretament l’article 50 i següents de la Llei 18/2014. Aquesta normativa
únicament és aplicable a aquelles aeronaus no tripulades que desenvolupin funcions comercials, tècniques
o científiques. Donada la ingerència en la societat i la
popularitat que han guanyat aquestes aeronaus en els
últims anys, es va advertir que s’ha de tenir en compte
la normativa principal juntament amb altres regulacions
de l’ordenament jurídic actual. Donada la naturalesa del
treball aeri que desenvolupi el RPAS és possible que
s’hagin d’observar altres requisits a l’hora de volar, per
exemple, complir amb les obligacions disposades en
altres normatives com la LOPD o el Reglament general
de telecomunicacions, entre d’altres.
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Jordi Fillat, president de la secció de Dret Aeronàutic, va presentar la conferència impartida per Miquel Campos sobre els drons.

Entrant en matèria, es van enumerar les obligacions
generals i específiques de cada RPAS així com els
requisits previs a tenir en compte abans de realitzar cada operació com són el pes, les limitacions de
l’espai aeri, estar en possessió d’una pòlissa d’assegurança adequada o el estudi de riscos de l’operació
per a realitzar el treball aeri amb seguretat i en compliment de la normativa aeronàutica aplicable.
També es van determinar les persones integrants en
l’operació així com els requisits per adquirir la condició d’operador de RPAS i pilot, respectivament.
Es va informar sobre la composició de l’espai aeri
a Espanya i concretament a Catalunya, donant una
imatge real de les zones on aquestes aeronaus tenen
prohibit sobrevolar.
Finalitzada la part normativa, es van exposar els elements principals de què es compon un RPAS donant
una visió més tècnica d’aquestes aeronaus.
L’acte va concloure amb l’explicació de les tendències normatives d’altres estats membres així com
l’actual projecte de l’Agència Europea de Seguretat
Aèria (EASA) d’implementar una regulació comunitària harmonitzada per operar amb aquestes revolu-

cionàries aeronaus. L’esmentat projecte, encara en
dic sec, té prevista la seva completa implantació en
2018, sens perjudici que les legislacions dels Estats
Membres comencin a unificar les seves respectives
normatives aeronàutiques sobre la matèria, culminant
en l’objectiu de la iniciativa del Cel Únic Europeu.
Pel que fa a Espanya, el creixent sector dels proveïdors de serveis de RPAS segueix a l’espera que
l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) doni
llum verda al reglament d’operacions amb RPAS que
permetrà potenciar les empreses que han apostat
per aquestes aeronaus amb una regulació menys restrictiva que l’actual.
En el col·loqui posterior es va debatre sobre les
intrusions dels RPAS en espais aeris protegits,
en aspectes que afecten la intimitat de les persones amb la incorporació de càmeres i sobre l’ús
creixent d’aquests vehicles aeris no tripulats en
diferents sectors, com la cartografia, el sector agrícola, inspecció d’infraestructures, indústria audiovisual, vigilància, seguretat, oci, enregistraments
professionals, etc., de manera que tota aquesta
gran activitat que es desenvolupa, fa més necessari, si cap, una urgent actualització de la normativa
aplicable al sector.

D’UN COP D’ULL

LLIURAMENT DE TÍTOLS D’ADVOCAT/DA

El 17 de juny va tenir lloc l’acte de lliurament de títols professionals d’advocat al Palau de Pedralbes de Barcelona, amb la
presència del degà de l’ICAB, Oriol Rusca, i del conseller de justícia, Carles Mundó.

ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

Sessió ordinària de cloenda de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. A l’acte, celebrat el 7 de juny va assistir el
conseller de Justícia, entre altres autoritats.
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TROBADA CIE

El degà de l’ICAB, Oriol Rusca, va participar el 18 de juliol en la reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Barcelona, la
conselleria de Justícia, la presidenta del Parlament, partit polítics, la síndica de Barcelona i altres entitats per parlar sobre
la situació del CIE de la Zona Franca.

CONFERÈNCIA

La Secció de Dret Esportiu de l’ICAB va realitzar el 21 de juliol la conferència “Integritat i Esport: les primes a tercers”.
L’acte va ser moderat per Víctor Rodrigo Zamora, president d’aquesta Secció i va comptar amb la participació com a
ponent de José L. Pérez Triviño, professor titular de filosofia de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.

D’UN COP D’ULL

PREMIS VALOR

El degà de l’ICAB i president del Consell de l’Advocacia Catalana va lliurar el 16 de juny la tercera edició dels premis
“Valor” a l’advocada mauritana i activista pels drets humans, Fatimata M’Baye, Premi Valor a l’Advocacia Compromesa
per la seva defensa de les persones en situació de discriminació, la seva lluita contra l’esclavitud i pels drets de les
dones i per l’enorme valentia que ha demostrat amb la seva implicació, tant en l’àmbit personal com professional. El
Premi Valor a la Solidaritat va ser per a l’ONG Proactiva Open Arms, per la seva labor de rescat de persones refugiades
que arriben a les costes gregues. Mentre que el Premi Valor al Periodisme Sense Fronteres va ser per al periodista
Tomás Alcoverro, per promoure la comprensió de la realitat política, social i cultural de l’Orient Mitjà a través del
periodisme com a corresponsal de La Vanguardia a Beirut.

CONFERÈNCIA ADVOCATS SÈNIORS

La Comissió d’advocats sèniors de l’ICAB va organitzar una conferència sobre un tema de constant actualitat “Psicologia
de les societats en conflicte”, a càrrec de José Miguel Suyer Martín, que va tenir lloc al Centre de Formació el 23 de juny.
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CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

El passat 30 de juny el secretari de la Junta de Govern, Rafael Espino, el notari Antoni Bosch i l’advocat Francisco Tusquets
van ser els ponents de la conferència “L’arbitratge institucional. L’àrbitre d’emergència i el control judicial de l’arbitratge”.Va
ser en el marc de la celebració del primer Congrés de l’Advocacia de Barcelona.

CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

Durant el Congrés de l’Advocacia de Barcelona es va donar a conèixer “què han de fer els advocats per complir la
normativa de protecció del consumidor” gràcies a la diputada de la Junta de Govern Elena Moreno i a l’advocat
Carles García.

D’UN COP D’ULL

CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

El degà emèrit Pedro L. Yúfera i l’advocada Marta Legarreta van contestar el 30 de juny les preguntes dels
companys formulades en el marc del primer Congrés de l’Advocacia de Barcelona, sobre arrendaments urbans.

CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

El passat 30 de juny el magistrat de primera instància 38 de Barcelona, Francisco González i l’advocat Jesús Sánchez van
impartir la conferència el “crèdit litigiós”. Aquesta sessió formativa va formar part del Congrés de l’Advocacia de Barcelona.
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CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

El diputat de la Junta de Govern de l’ICAB, Jorge Navarro i l’advocada Natalia Martí van impartir la conferència ‘El
compliance en l’exercici de la professió’ el passat 30 de juny. Aquesta activitat formativa formava part del Congrés de
l’Advocacia de Barcelona.

CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

En el marc del primer Congrés de l’Advocacia de Barcelona el dijous 30 de juny el magistrat de primera instància 14 de
Barcelona, Xavier Abel, va impartir la conferència sobre el “procés de família des d’una perspectiva judicial”.

D’UN COP D’ULL

CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

El sopar d’estiu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va celebrar el 30 de juny al restaurant 3 nusos de Barcelona.
Més de 600 persones van assistir-hi.
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CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
Sopar i bona companyia van ser les receptes de la trobada d’estiu.

TROBADA DE LES COMISSIONS DE PROTECCIÓ DELS DRETS DELS ANIMALS

El passat 14 de juliol va tenir lloc la primera trobada de les Comissions de Protecció dels Drets dels Animals dels Col·legis
d’Advocats de Barcelona, el Consell de l’Advocacia Catalana i els Col·legis d’Advocats de Sabadell, Tarragona, Terrassa, Girona,
Mataró i Granollers. La reunió, que va tenir lloc a la seu de l’ICAB, va servir per començar a treballar en projectes comuns.

D’UN COP D’ULL

ENTREGA DIPLOMES

El passat 21 de juliol va tenir lloc el lliurament de diplomes als estudiants del Postgrau en Pràctica Jurídica de l’ICAB.

ENTREGA DIPLOMES

L’acte de ‘graduació’ dels alumnes dels Màsters que s’imparteixen al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va celebrar el 22
de juliol.
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VISITA AL CENTRE PENITENCIARI LLEDONERS

Els alumnes del 26è Curs de Dret Penitenciari van visitar, dijous 16 de juny, el Centre Penitenciari Lledoners, de Sant Joan
de Vilatorrada, a la comarca del Bages, organitzada per la Comissió de Dret Penitenciari de l’ICAB. La visita va reunir una
vintena d’alumnes del Curs de Dret Penitenciari els quals van tenir l’oportunitat d’accedir a les instal·lacions del centre,
conèixer el seu funcionament i mantenir una reunió amb interns i professionals.

AULA DE DRETS HUMANS

El 8 de juliol va tenir lloc a l’Aula de Drets Humans una conferència per parlar sobre el paper de l’advocacia en la detecció
i defensa de les víctimes de tràfic de persones i explotació sexual. A l’acte, organitzat per la Fundación Abogacía Española
de la mà de Carles McCragh, vicepresident d’aquesta Fundació i degà del col·legi d’Advocats de Girona, va participar com
a ponent l’advocada especialista en tràfic de persones, Patrícia Fernández; el fiscal delegat d’Estrangeria de Barcelona i
Catalunya, Fernando Rodríguez Rey i Rosa Cendón, com a representant de SICAR ( entitat que dóna suport a les dones
víctimes de tràfic d’éssers humans). La jornada va ser moderada per la diputada de la Junta de Govern, Gemma Solanas.
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El “descuelgue” de
convenio colectivo. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[331.15(46)”2012”Cas]
eBook Biblioteca Digital

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

DRET MERCANTIL
ALEJOS GARMENDIA, BEATRIZ
Una propuesta para la
continuidad de las empresas
viables en el concurso
de acreedores. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[347.736(46)”2011”Ale]
eBook Biblioteca Digital

PLAZA PENADÉS, JAVIER
(DIR.); GUILLÉN CATALÁN,
RAQUEL; VEGA CARDONA,
RAÚL JOSÉ (COORDS.)...[ET
AL.] Cuestiones jurídicas
de la empresa familiar
en España y en Cuba.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2016.
[347.724.2(46:729.1)Cue]

AÑÓN CALVETE, JUAN CARLOS
Garantías a primer
requerimiento: fianza a
primer requerimiento, crédito
documentario y cartas de
patrocinio, tratamiento
jurisprudencial. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2016. [347.734(46)Año]
eBook Biblioteca Digital

PRATS ALBENTOSA, LORENZO
(COORD.); CUENA CASAS,
MATILDE (AUTS.)… [ET AL.]
Comentarios a la Ley de
mecanismo de segunda
oportunidad. Cizur Menor
(Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2016.
[347.736(46)”2003”:347.15Pra]

APARICIO VAQUERO, JUAN
PABLO...[ET AL.]
Estudios sobre la Ley de
propiedad intelectual:
últimas reformas y materias
pendientes. Madrid: Dykinson,
2016. [347.78(46)Est]
eBook Biblioteca Digital

RECUERDA GIRELA, MIGUEL
ÁNGEL (DIR.); ABRIL
FERNÁNDEZ, EDUARDO
(AUTS.)...[ET AL.]
Problemas prácticos y
actualidad del derecho de
la competencia: anuario de
derecho de la competencia
2016. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Civitas, 2016.
[347.776(46)Pro]

GARCÍA SALAS, ANA ISABEL
Necesidades empresariales y
derechos fundamentales de
los trabajadores. Valladolid: Lex
Nova Thomson Reuters, 2016.
[331(46):342.7Gar]

Aranzadi Civitas, 2016.
[347.736.5(46)”2014”(063)Con]

DRET PENAL
CARRAU CRIADO, RAFAEL
Compliance para pymes.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [343.222(46):347.19Car]
eBook Biblioteca Digital
CUERDA ARNAU, MARÍA
LUISA (DIR.); FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, ANTONIO
(COORD.)
Menores y redes sociales:
ciberbullying, ciberstalking,
cibergrooming, pornografía,
sexting, radicalización y
otras formas de violencia
en la red. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[343.546(46):004.7Men]
eBook Biblioteca Digital

GODINO REYES, MARTÍN (DIR.)
Tratado de despido colectivo.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2016. [331.135(46)”2012”Tra]
eBook Biblioteca Digital
ORTEGA FIGUEIRAL, EDUARDO
Todo contratación laboral.
Valencia: Ciss Wolters Kluwer,
2016. [331.11(46)”2012”(036)Ort]
RUESGA BENITO, SANTOS
MIGUEL (COORD.)...[ET AL.]
Reformas laborales en la
gran recesión. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[331(46)”2012”Ref]
TOSCANI GIMÉNEZ, DANIEL;
CLARK SORIANO, HÉCTOR
Accidentes de trabajo:
concepto, determinación y
responsabilidades. Cizur Menor
(Navarra): Lex Nova Thomson
Reuters, 2016. [331.823(46)Tos]

AZNAR GINER, EDUARDO
Refinanciaciones de deuda,
acuerdos extrajudiciales
de pago y concurso de
acreedores. 3ª ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[347.736.2(46)”2011”Azn]
eBook Biblioteca Digital
MORA LAVANDERA, AGUSTÍN
Normativa de desarrollo del
Plan General de Contabilidad:
las resoluciones del ICAC:
análisis y casos prácticos.
Cizur Menor (Navarra): Lex
Nova Thomson Reuters, 2016.
[347.719(46)(076)Mor]

RODILLA MARTÍ, CARMEN
Consorcios de
estandarización, patentes
esenciales y cláusulas frand.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[347.771Rod]
ROJO, ÁNGEL; GALLEGO,
ESPERANZA; CAMPUZANO, ANA
BELÉN (DIRS.)
La administración concursal:
VII Congreso Español de
Derecho de la Insolvencia.
Cizur Menor (Navarra): Thomson

FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO
El Delito corporativo en
el código penal español:
cumplimiento normativo
y fundamento de la
responsabilidad penal
de las empresas.
2ª ed. Cizur Menor, Navarra:
Civitas Thomson Reuters, 2016.
[343.222(46):347.19Fei]
GÓMEZ TOMILLO, MANUEL
Compliance penal y política
legislativa: el deber personal
y empresarial de evitar la
comisión de ilícitos en el seno
de las personas jurídicas.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
[343.222(46):347.19Gom]
eBook Biblioteca Digital
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DRET PROCESSAL
CARRILLO OLANO, GERMÁN;
MÉLER GINÉS, NURIA; VELA
MOURIZ, ANA
Esquemas procesales
civiles, penales y
concursales. 5ª ed. Las Rozas
(Madrid):Wolters Kluwer, 2015.
[347.91(46)”2015”(083.13)Car]
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RECENSIONS
GÁLVEZ RUIZ, PABLO
(COORD.)...[ET AL.]
Economía, gestión y deporte:
una visión actual de la investigación.
Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi, 2016.
[351.855.3(46):796Eco]

MORENO TARRÉS, ELOY
Apelación civil.
Lisboa: Juruá, 2016.
[347.956(46)”2015”Mor]
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, CAROLINA
La dimensión de género
en los tribunales penales
internacionales. Cizur
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2016.
[343.615:341.49Jim]
MUÑOZ DE MORALES
ROMERO, MARTA; RODRÍGUEZ
YAGÜE, CRISTINA
Terrorismo vs. leyes y jueces:
el reconocimiento de condenas
penales europeas a efectos
de acumulación: a propósito
del caso Picabea. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016.
[341.985(4-672UE)Muñ]
eBook Biblioteca Digital
OXMAN, NICOLÁS
Sistemas de imputación
subjetiva en derecho penal:
el modelo angloamericano.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
(983-248)
eBook Biblioteca Digital
QUINTERO OLIVARES,
GONZALO
Adonde va el derecho penal:
reflexiones sobre las leyes
penales y los penalistas
españoles. Cizur Menor
(Navarra): Thomson Reuters
Civitas, 2016. (726-1)
VÉLEZ-RODRÍGUEZ, LUIS
APolítica criminal y justicia
constitucional: particular
consideración de los tribunales
constitucionales colombiano
y español. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2016. (983-249)

Aquesta obra, que té el seu punt de partida en un Congrés iberoamericà
d’economia de l’esport, conté els treballs d’investigadors nacionals com
llatinoamericans, tant d’organitzacions públiques com privades, de lligues
professionals i instal·lacions esportives entre els quals es troba el relatiu a
l’impacte, estratègia i gestió d’esdeveniments i entitats esportives; anàlisi
de l’oferta i demanda esportiva i la gestió econòmica d’entitats i clubs
esportius.

RIVES SEVA, ANTONIO PABLO
(DIR.); MARCHENA GÓMEZ,
MANUEL...[ET AL.]
La prueba en el proceso penal:
doctrina de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.
6ª ed. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Reuters Aranzadi,
2016. 2 vol. [343.14(46)Pru]

MUÑOZ SABATÉ, LLUÍS
La prueba de indicios en el proceso
judicial: análisis para juristas,
detectives, periodistas, peritos y
policías.
Las Rozas (Madrid):
La Ley, 2016.
[347.94(46)Muñ]

En aquesta monografia, l’autor, advocat i psicòleg ofereix, en dues parts
diferenciades: d’una banda, la general amb detalls de què és l’indici, a
través d’una aproximació històrica, què és i com opera en la probàtica, la
presumpció, la retrodicció i predicció d’un fet o succés a través d’indicis;
de l’altra, l’especial, descriu les taules indiciaries dels segles XVII i XVIII,
per passar a relatar els 72 indicis i la seva aplicació en la prova actual.

DE TOT I MÉS

FUTBOL
DE TOGATS!
Ets un apassionat del futbol? T’agrada l’esport però no
tens equip? Vine a formar part de l’equip de futbol del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Entrenen els divendres de 15.30 a 17.30h al camp del polígon de Gornal. No
t’ho pensis més! Necessiten reforços per poder afrontar
totes les competicions!
L’origen de l’equip de futbol de l’ICAB es remunta a
l’organització del Quadrangular de futbol, que es fa amb
motiu de Sant Raimon de Penyafort, i per al qual calia un
equip que representés a l’advocacia. D’aquí va sorgir la
idea de la Junta de Govern de formar un equip estable,
que actualment està format per advocats i també per
treballadors de la Corporació.
Entrenen tots els divendres de setembre a juny, de
15.30 a 17.30h, per poder afrontar els partits oficials que
van organitzant, ja que no participen en una lliga però
juguen contra equips d’altres col·legis d’advocats tant
d’Espanya com d’arreu d’Europa!
Normalment intenten fer dues “escapades l’any” de 4
dies, que serveixen per fer esport però sobretot per fer
networking. Afirmen que són experiències molt enriquidores perquè els permeten conèixer companys d’altres
ciutats, fer una mica de turisme i esport. A més, com que
s’ofereix la possibilitat de fer un segon partit en camp
contrari, la relació continua amb la seva visita a Barcelona
que servirà per conèixer el funcionament de l’ICAB, l’oferta formativa de cursos, màsters i Postgraus i per suposat
per visitar els tresors més preuat del Col·legi: la biblioteca
del Col·legi i el Palauet Casades! Però a més d’aquests
partits també en fan d’altres amb els equips d’altres operadors jurídics, com jutges o fiscals. És clar que la competició estel·lar per a l’equip és el quadrangular de futbol
entre jutges, advocats, inspectors d’hisenda i periodistes,
que se celebra amb motiu de la festivitat de Sant Raimon
de Penyafort. En aquesta darrera edició, l’equip va quedar
en segona posició per darrere dels periodistes, que van
ser els vencedors del torneig. Però van guanyar el torneig
de futbol-7 per a despatxos.

Però a més d’aquests tornejos, l’equip també organitza dos
partits homenatge, un en memòria de Pep Corbella, advocat
i jugador de l’equipi un altre en record al company Toni Crespo, que va ser durant molts anys el porter de l’equip.
L’equip de futbol actual es declara com una gran família
però també reconeixen que els fa falta ampliar la plantilla
per això demanen a tots els companys que els agradi el
futbol que facin un forat a la seva agenda per poder-hi
participar! De fet, es pot provar un parell de divendres i
si es decideix continuar només cal informar al president
de l’equip i formalitzar la inscripció, que és de 30 euros
al més per persona i que serveixen per cobrir les despeses de lloguer del camp!
L’equip actualment està presidit pel lletrat Roberto Sánchez Flores i té com a entrenador a Francisco Fariñas
Merino. El capità és Narcís Trenado i Ignacio Martínez
de Cardeñoso n’és el porter. Els altres membres de
l’equip són: Angel Gómez Rodríguez, Alejandro Fernandez Rodríguez, Fernando Aispuru Aizpilicueta, Francisco Bueno Álvarez, Javier Trenado Seara, Joan Carrera
Calderer, Jonatan Oliva, Jordi Leonardo Antolí Ferreres,
Jordi Garcia Díaz, Jordi García Alonso, José Carballal,
Lluis Sabatés Porrera, Marc Solé Jiménez, Marcel Vallejo
Agustí, Orlando Ochoa, Sergi Gustau Casares Zayas,
Uriel Pesqueira Puyol, Xavier Solé Jiménez, Emilio Amador Pérez, Jordi Estradera Poza.

La primera cita d’aqueta nova temporada és un partit
amistós contra l’equip del Col·legi d’Advocats de Perugia,
previst per a principis de setembre.
No ho dubteu! Aquesta nova temporada formeu part de
la història del futbol, participeu a l’equip de l’ICAB!
Per a més informació i inscripcions envieu un email a
comunicació@icab.cat

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

CLUB ICAB

ANUNCIS
OFERTES
LLIBRES
Vendo Derecho de Propiedad,
de Gumersindo de Azcarate,
editado por Imprenta de la
Revista de Legislación 1889,
Tres tomos encuadernados
en piel, perfecto estado,
buen precio. Tel. 679012223.
Per jubilació, venc Repertori Legislació Aranzadi anys
86 a 99 ambdós inclosos,
complerts amb els índex i en
perfecte estat de conservació. 150€. Regalo tots els
llibres jurídics que interessin.
Tel. 627382808.

DESPATX A COMPARTIR
Aragó nº 335,1º, despacho
amueblado - precio alquiler
80€. Teléfono, adsl, sala de
juntas. Tel. 610685515 –
Alvaro.
Arenys de Mar, s’ofereix despatx virtual partit judicial. 50€/
mes. Tel. 937691413.
Aribau/Còrsega. Oficines
noves amb servei de Secretaria, Office, 3 sales de visites,
wifi, neteja Possibles col·laboracions professionals. Preu a
convenir. Tel. 608095092.
Aribau, 171/Paris, bonitos
despachos en finca regia.
290€. Uso sala de reuniones,
ADSL y gastos incluidos. Tel.
932010793.
Av. Diagonal/Muntaner
des de 80 €/mes, despatx
virtual. Molta presència:
secretaria, varies sales de
visita i de juntes, domiciliació, gestió correspondència,
trucades, fotocòpies, wifi. Tel.
932007805.
Av. Diagonal/Pg. de Gràcia,
finca y despacho representativo modernista, despachos

de 30 y 21 m2, todo incluidos
(conserje, recepcion, suministros, sala juntas, office), sin
amueblar. Tel. 658637296.8
Av. Carles III nº 50-52, 2
despachos individuales, 195
euros al mes cada uno, muy
bien comunicado, próximo a
la ciudad judicial, climatizado,
parquet, conserje, etc. Tel.
649348129.
Bailén/Gran Vía. Finca catalogada. Despacho 10m². Sin
amueblar. Incluye gran sala
juntas, marquetería, vidrieras,
suelo hidráulico, recepción,
telefonista, wifi, limpieza y
portero. 500€. 636807601.
Balmes 32, despatx virtual, 1
sala de juntes (x 12 persones); 2 sales de reunions;
recepció de doc. i faxos,
atenció Telefónica, domiciliació, etc. Des de 20€/mes. Tel.
663011463.
Balmes 188, 4-1 Oficina
virtual de diseño, domiciliación social y fiscal, recepción
notificaciones, recepcionista, wifi, fax, Sala de Juntas.
100€/mes. Tel. 934157159.
Balmes/Av. Diagonal en
finca regia ofrece despacho
de 9 m2 por 350+IVA/mes.
Suministros, secretaría, fax,
internet. Buen ambiente de
trabajo y muy bien situado.
Tel. 651306171.
Balmes/Pl. Molina- despacho
virtual -70 €/mes, recepción;
sala de juntas; domiciliación
profesional; gestión correspondencia; wifi; fotocopiadora/
escaner. Posible colaboración
letrada. 933620790.
Balmes/Trav. Gracia, reformado, despacho 10 m2, amueblado, servicio recepción,
sala de juntas, limpieza y adsl
wifi incluido, climatizado, para
1 persona, 400€/mes + IVA.
Tel. 93240563.
Balmes /Trav. de Gràcia. Despacho 200m2 compartido.

Alquilamos despacho exterior
de 20m2. Derecho a uso
Sala de juntas. Parquet, a/a/c,
Adsl, Fax, Fotocop, Limp.
Sergio 615964331.
Balmes/Travesera, excelente
imagen, AA, parquet, despacho 11 m, 475 €, posibilidad
puesto pasante, servc incl:
Recepción llamadas, fibra
optc, fotoc, a/a, office, sala
juntas, Tel. 661473695.
Bruc/Casp. Despacho
individual de 20m2. Finca
regia, exterior, luminoso,
con c/a/a, parquet. 350€. Tel.
666382581.
Bruc/Consell de Cent,
despachos amueblados, exteriores y luminosos de 20 y 30
m2. 500 y 800 € respectivamente. T/Servicios incluidos,
Sala J. y Secretaria. Rosa. Tel.
934875053.
Bufet amb 5 advocats lloga
elegant Sala de juntes per
hores (des de 100€/mes)
amb recepcionista i gestió de
trucades. Possible col·laboració. + Info 934140820
Giselle.
Calvet oficina de 250m2,
despacho con o sin muebles,
20 m2. Internet y gastos
incluidos. Posibilidad de colaboración. Tel. 608523048.
Ciutat de la Justicia: Despatx 350 i 425 €/m exterior,
despeses incl, Wifi, Sala de
juntes. Portabilitat Tel, fax, o
núm. nou. Edifici oficines, a
25 m Jutjats de Barcelona,
Conserge, Seguretat 24h .
Tel. 629338084.
Diputació/Bruc. Finca regia.
Estancia de 10m2 con luz
natural. Además, dos salas
de juntas, sala de espera y
office común (microondas
y nevera). 450€/mes gastos
incluidos. Tel. 687839605.
Enrique Granados/Paris, zona
muy tranquila, buen ambiente
de trabajo, despacho grande

y con mucha luz. Amueblado
o vacio según interese. 450€.
Tel. 656941898.
Francesc Macià. Despacho
de 13 m2. Reformado, luminoso, archivo, sala de reuniones, conserje, a/a. 350€, más
50€ de gastos (todo incluido)
Tel. 655887658.
Gran Via CC, 320 €/mes
(incloses les despeses de
neteja, aigua, electricitat,
a/a/c, alarma etc.) Moblat i
amb zones comunes per a
compartir. Tel. 934146982.
Gran Via, Bruc/Girona. Finca
modernista. Varis despatxos,
servei porteria, 2 sales de juntes, sala comú amb serveis i
zona arxius. Tel. 933176132.
Maria Rosa.
Gran Vía/Villarroel despacho
virtual. Buena imagen, Wifi,
llamadas, corresp. Sala de
juntas. 100€/mes alfredo@
icab.cat. Tel. 936817563.
Mallorca/Bailén, despacho
doble luminoso en bufet ab.
Todos los servicios incluidos:
envío-recepción llamadas y
faxes, sala de juntas, wifi, limpieza, suministros, etc, 500€.
Tel.600572599.
Mallorca/Pg. de Gracia,
despacho de 9m2 cerca del
Colegio de Abogados, con
ventana, amueblado, sala de
juntas, teléfono, fax, servicio
de limpieza. 400 €/mes.
Tel.934876225.
Muntaner/Mitre, 25 m2,
Finca regia, portería, recepción, salas de juntas, adsl,
wifi. Espacio para 2 o 3 puestos de trabajo. Colaboración
en ambiente excelente. 600€
Tel 932405720.
Muntaner/Travessera. Despatx virtual hores convingudes 100 euros/mes. Sala de
juntes, domiciliació, correspondència, recepció fax. Molt
bona imatge. Tel. 933682567.
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Muntaner/Vía Augusta.
Recién reformado, todos
los servicios incluidos salvo
teléfono y fotocopias. Posible
colaboración profesional, preferiblemente fiscal y/o laboral.
Tel. 933622584.
Muntaner/ Vía Augusta Se
alquila espacio (exterior), 15
- 18 m2 aprox., preferible contable/fiscal /nóminas. Posible
colaboración. Tel. 934591616.
Pl. Francesc Macià. Despatx
virtual amb sala de juntes,
correspondència, wifi. Excel·lent imatge. 45€/mes.
Es poden llogar les sales per
10€/h i 15€/h. Tel. 935116279.
Rbla. Catalunya/Aragó, finca
regia con portero, 10m2 con
balcón. Sala Juntas, c/a/a,
fotocopiadora, fax, tel, fibra,
limpieza y suministros. Colaboración laboral/fiscal. 425€.
Tel. 932150683
Rbla de Catalunya/Mallorca.
RC, alquila despacho exterior
de 25 m2, con todos los
servicios, sala de juntas y
secretaria. Se valora posible
colaboración. Tel. 934875132.
Rbla. Catalunya/Provença.
Despacho exterior. Conserje.
Servicios incluidos. Buen ambiente de trabajo y posibilidad
de colaborar. Precio a convenir. Tel. 932101590.
Roger de Llúria, 86. Despatx
virtual, tots els serveis: sala
juntes, sala de espera, recepció
de notificacions, correspondència, wifi, fotocòpies, c/a/a. 100€/
mes. Tel. 607582149.
Roger de Llúria/Av. Diagonal,
lletrat/a que no es dediqui a
Civil per llogar despatx. 260€
+IVA, moblat, llum, telèfon
nac., internet, aigua, neteja.
Sala de Reunions i espera.
Portera. Bon ambient. Tel.
691366772.
Roger de Llúria/Casp, gestoría ofrece para compartir
con abogados o profesional

despacho espacioso, 500€.
Tel. 934124727/646219228.
Roger de Llúria/Valencia Despacho Exterior de 20 m, finca
regia a lado de colegio salas,
domiciliaciones, llamadas, wifi,
difusión on line. Posibles colaboraciones, 500€. Tel. 687031909.
Sardenya/Trav. Gràcia.
Despatx totalment equipat:
sala de juntes, telèfon, fax,
Adsl, a/a, mobles. Possible
col·laboració. Molt bon preu.
Tel.616981915.
Trafalgar 14, despacho 10
m2, muy luminoso, exterior,
adsl, sala juntas, fax. Copiadora, impresora, limpieza.
225€+60€ gastos + iva. Tel.
627039610, Ana.
Trav. de Gràcia/Amigó. 28mt2
.Edif. Oficinas. Exterior, con
sala de reuniones comunitaria 330€/mes. 2 puestos de
trabajo y a repartir gastos 2/5
partes. Tel. 629351528.
Trav. De Gràcia/ Casanova.
Espai de treball compartit, amb
dret a elegant sala de juntes,
Recepcionista, domiciliació i
gestió de correspondència, serveis inclosos. 300€/mes. +info.
663450810 Giselle.
Urgell/Provença. Recién reformado, a/a. Incluidos gastos,
agua, electricidad, limpieza.
Fibra óptica. Conserje. Posibilidad de colaboración. 250€/
mes. Albert 615373648.
Valencia/Rbla. Catalunya ,
despacho virtual, 80€/mes.
Domiciliación de actividad,
sala de juntas, información
diaria de llamadas y notificaciones, fax. Excelente imagen.
Tel. 615832946.
Vía Laietana/Urquinaona,
disponibles dos despachos
de 15/13m2. Exteriores.
Reformado. 450€+iva. Incl.
Suministros, fibra óptica, sala
juntas. cocina, parquet y llave
despachos. Tel. 620340854.
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Via Laietana/Urquinaona.
Despacho virtual. Excelente
imagen. 2 Salas de Juntas.
Domiciliación, gestión de
correspondencia y notificaciones, fax, fotocopiadora,
wifi, conserje. 50€/mes. Tel.
670885724.

DESPATX PER LLOGAR
I VENDA
Por jubilación traspaso despacho de abogados en pleno
funcionamiento (cartera de
clientes, mobiliario, equipo
informático, etc.) Zona pl. Catalunya. Tel. 690249558.
Rosselló 271, /Pg. de Gracia,
despacho de superficie de
97 m2, 5 salas. Luz natural,
buena climatización y con cableado de red. Finca con fibra
óptica. 1.100€. Tel. 675469557.
Vendo local 45m2 en Igualada, 49.000€ ideal para despacho, alquiler 250€ + 40€
comunidad. Dispone de cocina, baño y terraza. Posibilidad
de subrogación de hipoteca.
Tel. 639055572.
Alquilo despacho amueblado,
wifi, sala juntas, recepción.
Provenza/Rbla de Catalunya,
precio a convenir entrada
inmediata. Tel. 932315335.
Sant Boi de Llobregat, por
jubilación vendo o alquilo
despacho céntrico, + de
60m2 utiles. 3 despachos y
sala de juntas y ordenadores,
mobiliario, librería, 2 lineas tf.
A/a, etc. Tel. 936402051.
Carolines/Guillem Tell. Es
lloga despatx a advocat laboralista al cor de Gràcia. Local
reformat a peu de carrer.
Possibilitat de vinil a la vidriera anunciant serveis. Bona
oportunitat. Tel. 619401915.

jería, laboral, y civil se ofrece
para colaboraciones y sustituciones en vistas. 629354790
cristina.aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com
Abogada, 30 años de ejercicio, derecho civil, familia,
sucesiones, procesal, bancario, despacho en Barcelona,
zona metropolitana y partido
judicial Arenys de Mar. Tel.
625 501238.
Abogada con experiencia y
despacho propio se ofrece
para sustituciones en vistas,
declaraciones y juicios en
toda Cataluña. También
seguimiento de expedientes. Materias civil y penal.
622593154
Abogada con despacho, experiencia en procesal, extranjería, laboral, y civil se ofrece
para colaboraciones y sustituciones en vistas. 629354790
cristina.aguilar@icab.cat http://
cristinaaguilar.com
Abogada con más de diez
años en ejercicio, con
despacho en Barcelona, y
experiencia en procesal,
civil y penal, se ofrece para
colaboraciones y sustituciones en Vistas. Tel. 610430108,
anaperez@icab.es
Abogada con despacho en
Barcelona se ofrece para
colaboraciones en asuntos de
Derecho Civil/Familia- Diana.
Tel. 622629293.
Abogado, perito judicial calígrafo, ofrece colaboración
para informes sobre falsedad
documental y firmas. Tel.
666170107 masalicia@icab.es

COL·LABORACIONS

Abogado con despacho y
amplia experiencia en Laboral,
Civil, Familia y Adm., ofrece
colaboraciones con otros despachos y/o sustituciones de la
forma que se acuerde. pguerrero@icab.cat. Tel. 630382646.

Abogada con despacho, experiencia en procesal, extran-

Abogado con despacho
interesado en colaboraciones
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o acuerdos similares en las

áreas de Laboral, Sucesiones,
Extranjería y Comunidades, Tel.
639790489.
Abogado, + 25 años experiencia,
despacho en Barcelona y Gavà,
ofrece colaboraciones y sustituciones vistas ámbito penal,
procesal penitenciario y civil. Tel.
616337250 jpeiret@torbado.com
Abogado con dilatada experiencia en derecho mercantil, civil,
administrativo y laboral se ofrece
para colaboraciones con otros
despachos y sustituciones en
cualquier actuación judicial. Tel.
639180585.
Abogado Fiscalista con dilatada
experiencia y despacho propio
se ofrece para colaboraciones
en Asesoramiento, Planificación
y Gestión Fiscal y Tributaria. Tel.
600084868.
Advocada amb despatx propi
i experiència en dret penal i
família, ofereix col·laboracions
externes. Tel. 666391099.
Advocada amb 9 anys d’experiència s’ofereix per col·laboracions
en laboral i penal, i substitucions a
vistes. Tel. 637317622.
Advocada amb despatx i experiència, s’ofereix per col·laboracions externes en assumptes
de dret matrimonial, també
violència de gènere. Elena. Tel.
609782879 evilla@icamat.org
Advocada amb 12 anys d’experiència s’ofereix per a substitucions a judicis i altres actuacions
judicial en materia civil i penal,
arreu de Catalunya. Mercè. Tel.
675812488.
Advocada esp. nul·litats eclesiàstiques actuant als Tribunals Eclesiàstics d’arreu de l’Estat Espanyol,
ofereix col·laboracions externes
Tel. 934880605 /976667804 amparo@picosta.com
Advocada amb dilatada experiència en Dret Civil, Mercantil
i Administratiu i en la pràctica
processal, s’ofereix per a col·la-
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boracions amb altres despatxos
i companys. Tel. 600418016.
Advocat especialitzat en arrendaments urbans i propietat
horitzontal s’ofereix per treballar
i/o col·laborar en despatxos, immobiliàries, etc. Tel 627317100.
Boutique fiscal de contrastado
prestigio se ofrece para asumir el
área fiscal y contable de despachos que precisen poder prestar
dicho servicio. Av. Diagonal 419
Contacto: jsagales@alfonsea.com

Bufete Perera. Necesitamos
edificios en venta en Barcelona.
No importa estado o precio.
Para más información contactar
con Rosa 606325105 / rosa@
bufeteperera.es
Local en venda o lloguer a
L’Hospitalet. 100 m2 aprox., en
bon estat i molt a prop de metro
Pubilla Casas. 400 euros mensuals. 65.000€ preu venda. Tel.
669641657.

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

Ronda Guinardo/Secretari
Coloma, vendo entresuelo en
tramo de rambla ajardinada, 65
metros2, recibidor, 4 dependencias, baño, cocina, patio,
portería, ascensor, 130.000€. Tel.
626268726.

Se ofrecen colaboraciones en
materia de Derecho Procesal
Penal, Laboral, Extranjería,
Gestión de personal y RRHH.
Mónica. Tel. 681253411.

Estic interessat a comprar
cartera petita de 10 o 15 fiques
per administrar en al centre de
Barcelona preferible zona Sants/
Les Corts. Tel. 934317407.

DIVERSOS
Traducciones juradas y jurídicas: Alemán, inglés, francés.
Redacción correspondencia.
Interpretaciones simultáneas en
reuniones y conferencias. Tel.
Outsourcing. Tel. 639209100.
Venc casa amb piscina a Segur
de Calafell - 250 m2 de vivenda:
4 dormitoris, 3 banys, saló de 35
m2 amb llar de foc. Garatge 2
cotxes y saló de jocs. Jardí privat, Oportunitat. Tel 616980009.
Venc 17 quadres del pintor Antonio Reverté Oliva, amb el corresponent certificat d’autenticitat.
Tel. 629952565.
Alquilo parquin grande para coche
o coche + moto. Pl. Urquinaona
7, edificio oficinas, planta -2, fácil
acceso. 160 €+Iva. Tel 639308108.
Por jubilación, vendo mobiliario despacho de abogado, en
conjunto a por separado, puedo
enviar fotos por correo, interesados teléfono 616484716 y al
correo felixurban@icab.cat

Gran oportunitat. Pis en venda a
ALP (la Cerdanya) 115m2, 4 hab.
2 banys. capacitat 12 persones.
Pàrquing i jardí comunitari. Preu
140.000,- Maite. Tel. 619199764.
Alquilo ático dúplex en Llivia tipo
cabañita de 110 m2 por semanas,
735€ o la segunda quincena de
Agosto, 1450€. Dispone de tres
habitaciones, piscina, pista de
tenis. Envío fotos. Tel. 661918090.
Abogada licenciada en derecho
alemán y español, así como en
la filología alemana ofrece clases
de alemán general, jurídico y de
negocios. Tel. 610954783.
Venta moto Scoopy 300, año
2011, con 12.000 KM, dispone
de baúl y parabrisas a juego todo
original. Color azul, precio 4.000€.
Tel. Lourdes Loba 615487583.

DEMANDES
DESPATX A COMPARTIR
Av. Diagonal interessat en integrar advocats o petit despatx d’

advocats area mercantil, fiscal,
laboral i civil, per col·laboracions
i compartir despeses. Julia Tel.
629382274.
Despacho de abogados en Balmes, 339 de Barcelona. Selecciona empresas o entidades para
establecer convenio de colaboración. Asesoramiento jurídico
desde la vertiente consultiva y
procesal. Tel. 629170928.
Servicio casa ofrece servicios inmobiliarios de compra/
venta/alquiler y busca clientes
inversores para compra edificios
de propiedad vertical y locales
comerciales en Barcelona. Tel.
651722446.
Busco compañera con amplia
experiencia para compartir
despacho. Finca modernista.
Sala de Juntas y de espera. Av.
Paral·lel/Rocafort. 100€/mes. Tel.
620784949.
Administrador de Fincas colegiado compra cartera de propiedad
horizontal y propiedad vertical.
Barcelona y área metropolitana. Discreción y solvencia
acreditada. Interesados llamar al
646207662.
Se precisa colaboración abogado
joven emprendedor con ingles
fluido en Mercantil y Societario
para iniciar una nueva rama de
negocio en un proyecto de despacho incipiente. Tel. 699003681.
Advocada busca company per
compartir despatx i col·laborar.
Bona ubicació i imatge. Av. Diagonal/Pg Sant Joan 14m2 moblat Serveis incl., menys telèfon
preu 450€ Pref. Mercantil laboral
fiscal 667767337.
Busco alquilar despacho en Sant
Cugat para 2 días por semana.
Mercè Pastor 675812488.

TRASLLAT
Jesús Pulido Cobo, ha trasladado
su despacho a Rambla de Catalunya 98, 1º (08008) Barcelona.
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DATEJUST
El icono del reloj moderno que ha seducido desde 1945 a generaciones
con su inconfundible estética y funciones atemporales.
No solo marca el tiempo. Marca su época.
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