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Entra en vigor la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, de 20 de març de 2012 que suposa la 
implantació de les taxes judicials. Una taxa que, a la vegada, 
a Catalunya, es converteix en acumulativa a la taxa que ja 
va imposar l’Estat l’any 2002.

Si bé a vegades des de la perspectiva estrictament del 
Dret es fa difícil opinar sobre les reformes del Dret 
substantiu perquè responen a una majoria política 
determinada, en aquest cas (i igual que ho vam fer en el 
debat sobre l'agost hàbil o no), no es pot ni menystenir, 
ni esquivar un tema que suposa una clara afectació del 
sistema i el procés en què es desenvolupa la nostra tasca 
com a advocats.

Ho ha dit el CGAE, ho ha dit l'ICAB i també ho diem els 
advocats joves: rebutgem la implantació de la taxa 
judicial.

No es tracta de ser víctimes de la cultura del no i la 
reticència al canvi; si se'm permet la personalització, en 
sóc un gran detractor. Però el cert és que l’oposició a la 
taxa té molt més fonament que no pas la seva pròpia 
implantació.

Sí que es cert que l'Administració de Justícia té un cost. 
I que com el de qualsevol Administració, aquest servei 
pot estar sotmès a una taxa. Però, respon la taxa a una 
autèntica voluntat de millorar el servei i entendre perquè 
serveix l’Administració de Justícia? 

Com pot concebre’s que una persona que tingui una 
sentència favorable i hagi de veure’s obligada a 
executar-la perquè l'altra part no compleix, hagi de pagar 
una taxa? Aquesta persona en cap cas està pensant en 
donar més feina als jutjats, ni en saturar l’Administració. 
Està esperant de l’Administració de Justícia que faci 
efectius els drets que té reconeguts; una facultat, la 

d'executar allò jutjat, que només està en mans dels jutjats 
i tribunals.

Fa temps que anem augmentant la llista de despropòsits 
en els quals la perversió al benefici de l’assistència justícia 
gratuïta ha arribat als seus límits: condemnes amb costes 
i temeritat a recursos sense fonament, alcoholèmies de 
tramitació immediata de persones amb cotxes de luxe, 
etc. O, fins i tot, sovint veiem com la utilització dels 
recursos públics en matèria de justícia no obeeix als 
criteris d’austeritat que caracteritzen els nostres dies. 
Però perfilar i acotar aquests extrems de ben segur 
ajudaria a optimitzar millor els recursos de l’Administració 
de Justícia, sense necessitat d’una taxa genèrica. A 
vegades, una feina ben feta d’estudiar on som i on volem 
anar, pot resultar molt més eficaç que la solució curta i 
rasa d’aplicar un gravamen igual per tothom.

Es tracta, en definitiva, de buscar un funcionament mes 
òptim de la justícia no només generant-li més ingressos 
(que no negarem que és necessari), sinó fent més racional 
el funcionament del seu personal, solucionant els tràmits 
menors i les constants subsanacions que el sentit comú 
podria resoldre (i sense necessitat del “presenti un escrit” 
que, amb prou feines, acaba tenint tres línies, però que 
caldrà proveir, donar-ne trasllat i notificar).

Ja ho hem dit altres vegades: millora del funcionament 
de la justícia? Sí. Optimització dels recursos? Més que 
mai! Fórmules per fer-ho? Tenim una llista ben llarga i 
que seria fàcil d'aplicar. Taxa judicial? Per se, no, si us 
plau. Parlem-ne.

Genís Boadella i Esteve
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Entrevista a: Jean Louis Dupont

 ¿Qué le llevó/ por qué escogió usted 
ser abogado especialista en derecho del 
deporte?  
 Inicialmente, mi especialización era y 
sigue siendo el derecho comunitario. Como 
mencionaré a continuación, la casualidad me 
llevo a poder aplicar los grandes principios 
del derecho comunitario a un caso ubicado 
en el contexto del deporte internacional.

 ¿Recuerda cual fue su primer caso de 
derecho del deporte y cómo le llegó el 
cliente?  
 Fue el “Caso Bosman”. A principios de 
agosto de 1990, Bosman era el vecino de 
mi novia y se acercó a mí para preguntarme 
sobre un problema que tenía para fichar por 
un club francés. Desde el punto de vista del 
derecho comunitario, se trataba claramente 
de una traba a la libre circulación de 
trabajadores.
Así empezó...

 Su trayectoria jurídica ha sido 
reconocida por su continua lucha por un 
derecho del deporte más justo, ¿considera 
que el Derecho del deporte se encuentra 
actualmente en un buen estado de salud 
jurídica? 
 Al menos mucho mejor que hace 23 años, 
cuando empecé. Para mí, el mayor problema 
hoy en día es que - a través de los estatutos 
de las federaciones nacionales y 
internacionales - se ha llegado a obligar a 
todos los actores del sector del deporte a 
recurrir exclusivamente al arbitraje, y en 
particular al TAS. Y, por motivos procesales 
y también políticos, el TAS constituye un 
obstáculo a la buena aplicación del derecho 
comunitario al sector del deporte.

 Muchos de los casos que ha llevado y 
en los que le han dado la razón han 
terminado por sentar jurisprudencia, ¿cuál 
es su secreto? 
 ¡Soy un cabezón y tuve la suerte de 
encontrar unos clientes que también lo eran! 
Además, en este sector, tiene su lógica 
intentar conseguir una jurisprudencia al más 
alto nivel europeo: dada la pretensión del 
mundo del deporte de imponer su supuesta 

autonomía jurídica, la única forma de 
conseguir un cambio duradero en un tema 
importante consiste en conseguirlo a través 
de una sentencia o de una decisión 
"paneuropea" (Comisión europea, TJUE, 
CEDH, etc.).

 Se ha llegado a comentar que el 
derecho del deporte es una especialidad 
muy rentable, ¿es eso cierto?
 A veces y comparado con otras 
especializaciones, se pueden ganar buenos 
honorarios. Pero se trata de un nicho de 
mercado muy pequeño: normalmente, no 
tengo más de cinco o seis casos abiertos al 
mismo tiempo.

 ¿Está afectando la crisis económica al 
Derecho del Deporte? Si es así, ¿de qué 
manera?
 No he notado que la crisis afecte 
particularmente al Derecho del Deporte.

 Por curiosidad, ¿se ha dedicado usted 
a otras ramas del derecho?
 Sí, al derecho comunitario en general y 
al derecho europeo de la competencia, en 
particular.

¿Practica usted algún deporte o lo ha 
practicado?
 Sí, practico la natación y el esquí.
 
 ¿Cuáles son a su juicio la/s 
cualidad/es más importante/s en un 
abogado?  
 Tener la humildad de velar 
verdaderamente por el interés de su cliente 
y no pensar en su propio interés (por ejemplo, 
mediático).

 ¿Qué le diría/aconsejaría usted a un 
abogado que quisiera especializarse en 
derecho del deporte?
 Que domine varios idiomas y que tenga 
una visión internacional del tema. Pero repito, 
se trata de un nicho de mercado muy 
pequeño: hay una gran distorsión entre la 
imagen mediática del sector del derecho del 
deporte y la realidad económica de este 
pequeño mercado.  
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Ab ogado , Soc io de Roc a 
Junyent.

Desde 1990, Jean-Louis ha 
dedicado su carrera profesional 
al Derecho del Deporte a escala 
europea e in te rnac iona l . 
Conocido al principio como "el 
abogado del caso Bosman", más 
tarde se convirtió en el abogado 
de l G-1 4 , e l g rupo de los 
pr incipales c lubes de fútbol 
europeos, l levando el "caso 
Charleroi", que concluyó con un 
acuerdo entre la FIFA y la UEFA. 
Jean-Louis también representó 
a David Meca, en el asunto que 
conc luyó en l a h is tó r i c a 
sentencia del Tribunal Europeo 
de 17 de julio de 2006.
Ha asesorado y asumido 
n u m e ro s o s a s u n t o s d e 
deport istas, c lubes, agentes, 
federac iones nac ionales e 
internacionales, patrocinadores, 
t i tu lares de derechos, l igas , 
sindicatos, organismos públicos 
y en todas las facet as de l 
Derecho del Deporte.



María Aventin
Col. 35885

La Llei estatal 34/2006, de 30 d’octubre sobre l’accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals, en 
vigor des del 31 d’octubre de 2011 (a partir d’ara llei d’accés), ha modificat de forma fonamental el sistema d’accés a 
aquestes dues professions.
Aquesta llei ha estat desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, i reformada parcialment 
pel Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març (disposició final tercera), que introdueix la Disposició Addicional 8a, actualment 
pendent de desenvolupament reglamentari.
En aquests moments, s’ha presentat una esmena transaccional al Reial Decret Llei 5/2012 en què s’exclou a tots els 
Llicenciats en Dret de l’aplicació de la llei d’accés a la advocacia, disposant d’un termini de dos anys des de que obtinguin 
el títol per a col·legiar-se.
Tant la llei com la seva modificació parcial, introdueixen un règim transitori en l’aplicació dels requisits d’accés, en les 
Disposicions addicionals 8a i 9a i Disposició transitòria única de la Llei 34/2006, donant lloc a règims diferenciats en els 
quals es poden trobar aquells que vulguin accedir a la professió d’advocat i procurador, detallats a continuació i que es 
poden consultar en el quadre informatiu elaborat per el CGAE.
En primer lloc, es troben tots aquells que estaven col·legiats com a exercents o no exercents en el moment d’entrada en 
vigor de la llei, que estaran sempre exempts d’aplicació de la llei d’accés. 
En la mateixa situació es troben, aquells que en data 31 d’octubre de 2011, no estaven col·legiats però ho havien estat 
anteriorment com a exercents o no exercents per termini no inferior a un any sense haver causat baixa del col·legi per 
sanció disciplinaria, a qui tampoc els hi seran mai d’aplicació els requisits d’accés.
En canvi, aquells que en el moment de l’entrada en vigor de la llei 34/2006 no estaven col·legiats però ho havien estat 
per temps no inferior a un any i havien causat baixa per sanció disciplinaria, no els hi seran d’aplicació els requisits d’accés 
a la professió d’advocat sempre i quan procedeixen a col·legiar-se en el termini de dos anys des de la seva entrada en 
vigor. És a dir, hauran de col·legiar-se abans del 31 d’octubre de 2013. 
Essent d’aplicació les mateixes condicions per aquells que no estiguessin col·legiats en el moment de l’entrada en 
vigor però haguessin estat col·legiats abans però per temps inferior a un any, que hauran de col·legiar-se abans 
del 31 d’octubre de 2013 o se’ls hi aplicaran els requisits d’accés a la professió d’advocat.
En cinquè lloc, trobem aquells que no haguessin estat mai col·legiats, però que en data de l’entrada en vigor de 
la llei tinguessin la llicenciatura o grau en Dret, es trobessin en possessió del títol o en condicions de sol·licitar-lo, 
els quals tenen dos anys des de l’entrada en vigor per a col·legiar-se. En cas de que no es col·legiïn els hi serà 
d’aplicació la llei d’accés després del 31 d’octubre de 2013, i hauran de superar els requisits exigits per a l’obtenció 
del títol professional d’advocat.
En següent supòsit es troben aquells que estaven matriculats a la Llicenciatura en Dret en el moment de la publicació de 
la llei d’accès, això és el 31 d’octubre de 2006, però que obtenen el títol després de l’entrada en vigor de la llei el 31 
d’octubre de 2011. Si es col·legien abans de dos anys a comptar des de l’obtenció de la titulació, no els hi serà 
d’aplicació el nou sistema d’accés a la professió d’advocat.
Des de l’esmena transaccional presentada al Senat, els que es van matricular a la Llicenciatura en Dret desprès de la 
publicació de la llei d’accés i obtenint el títol després del 31 d’octubre de 2011, no els hi serà d’aplicació els requisits 
establerts en la llei d’accés, podent procedir a col·legiar-se en el termini de dos anys des de que varen obtenir el títol.
Per últim, es troben els que obtenen el grau en Dret despres del 31 d’octubre de 2011, els quals els hi serà 
plenament d’aplicació la llei d’accés i el sistema d’obtenció del títol professional d’advocat subjecte a la realització 
d’un curs de formació (màster) de 60 crèdits ECTS, la realització de pràctiques externes de 30 crèdits ECTS i la 
superació d’una avaluació acreditativa. Aquesta prova es convocarà com a mínim una vegada a l’any, sense 
limitació de places i serà igual en tot el territori de l’Estat.
Aquesta és la fotografia, el breu resum de l’accés a la professió d’advocat i de procurador en aquest moments, 
destacant-ne que tot i l’extens període de “vacatio legis” de la llei d’accés, encara a dia d’avui suposa una
inseguretat jurídica a causa de les modificacions i possibles llacunes, restant encara de desenvolupament
reglamentari la Disposició addicional novena de la llei 34/2006.

*Aquest article ha estat elaborat en data 8 juny de 2012. 

Què hem fet?

 Torneig de padel GAJ:
Els esdeveniments esportius de Sports by GAJ vénen sent un clàssic per als nostres agrupats, com ja va sent 
habitual, la bona acollida i entusiasme de tots, ens ha fet ampliar el ventall d'activitats on poder conèixer i 
intercanviar experiències amb nous companys més enllà dels passadissos dels jutjats. És per això que, el 22 
d'abril es va organitzar el Torneig de Pàdel GAJ 2012, que va tenir lloc al Club Esportiu Laietà, on tots els 
agrupats inscrits van poder gaudir de les seves còmodes instal · lacions i on va aflorar la competitivitat que ens 
caracteritza als advocats, això sí, en tot moment caracteritzat pel Fair Play i per la camaraderia habitual d'aquesta 
classe d'esdeveniments. Tots els participants es van dur a casa una samarreta de record i els finalistes, a més 
del corresponent trofeu, se'ls va fer entrega de dues magnífiques pales Royal Pàdel. Si no vau poder apuntar-vos 
a aquest torneig, us convidem a apuntar-vos als pròxims esdeveniments de Sports by GAJ. Ens veiem aviat!

 1a Visita Parlament de 

Catalunya
El passat divendres 27 d’abril el GAJ organitzà la 
“1a Visita al Parlament de Catalunya” on tots els 
assistents vàrem aprendre la història del Palau així 
com anècdotes diverses podent-nos asseure a les 
mateixes cadires que ocupen els nostres 
parlamentaris a la Sala de l’Hemicicle, des d’on 
emana el nostre poder legislatiu.

 Assamblea del GAJ
El dia 16 d’abril, es va celebrar en segona 
convocatòria l’Assamblea Ordinària del Grup 
d’Advocats Joves, on es va aprobar tant l’Informe 
de Gestió del Comitè Executiu, com l’Informe 
Econòmic i Censura de Comptes. Així mateix 
es va produir un interessant debat respecte les 
propostes d’activitats per al nou exercici, que 
us anirem anunciant properament.

 Relatwitt GAJ
Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi el GAJ organitzà el “1r Concurs RelatwittGAJ” on es 
premiava tant la narrativa, l’enginy jurídic i la brevetat dels Relatwitts en què obligatòriament 
s’havien d’incloure les paraules: desnonament, bestreta i traïdoria. De tots els agrupats participants 
el guanyador fou el company Daniel Martín Escolà amb el següent Relatwitt: “La Sra. Traïdoria 
presencià silenciosament com el Sr. Desnonament recriminà a la Srta. Bestreta la seva insuficiència 
i la convidava a marxar.”

Dinar-Col·loqui  Sèniors

Encara no ets del GAJ? Apunta-t’hi. Envian’s un e-mail a advocatsjoves@icab.cat 
i rebràs informació dels nostres actes, cursos, festes, etc., a més, de gaudir d'avantatges. Ara el GAJ també 
al  Faceboo  , Linked        i Twitter       ! Un nou mitjà per estar al dia de les nostres activitats i en contacte amb els 
companys agrupats.  http://es.facebook.com, http://es.linkedin.com, Twitter: GAJ Barcelona www.icab.cat/gaj

 DinarCol·!"#$%&'()%"*+,
El passat dimarts 24 d’abril va tenir lloc l’anual 
retrobament dels advocats Sèniors i del Comitè 
Executiu del GAJ. Dita trobada va prendre 
forma de dinar-col·loqui, ja que mentre es 
degustaven els plats, es convidava als Sèniors 
per a què expliquessin anècdotes viscudes 
durant la seva llarga i exitosa carrera 
professional. El somriure i la complicitat de 
totes dues generacions va regnar a la sala 
de la vuitena planta de l’ICAB. Un dinar que 
serà recordat per ser dels més dinàmics i 
divertits i que el president dels Sèniors, 
Manuel-Fernando Bauzà,  no va dubtar en 
mostrar la seva gran satisfacció.

 Sopartertúlia sobre el 'cas Garzón'
El dia 13 de març es va celebrar a l'acollidor restaurant Gurqui de Barcelona un sopar-tertúlia sobre 
el 'cas Garzón', amb un absolut èxit de participació, esgotant-se les localitats.
Els assistents a aquesta activitat organitzada pel Grup d'Advocats Joves (GAJ) van poder disfrutar de 
les brillants intervencions dels ponents, Gemma Calvet Barot, advocada penalista, i Joan Josep Queralt, 
catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, sobre les recents sentències del Tribunal 
Suprem, de 9 de febrer i 27 de febrer de 2012, en relació amb l’ex jutge de l’Audiència Nacional, 
Baltasar Garzón, així com participar en l'interessant debat que es va desenvolupar posteriorment.
La bona acollida d'aquest primer sopar-tertúlia ens anima a seguir organitzant aquest tipus 
d'esdeveniments. 

 Spring Conference 2012 a Roma de la European 

Young Bar Association (EYBA)
Roma va ser la ciutat escollida per acollir la Spring Conference de la EYBA els propassats dies 22 a 
24 de març. Amb una assistència memorable i en un marc incomparable pel sempre cautivador vestigi 
de l'Imperi romà, els joves advocats vinguts de tota Europa van poder gaudir d'una conferència que 
quedarà per molt de temps en la nostra memòria. 
El programa científic va estar marcat per la gran diversitat en el seu contingut. Des de Barcelona es va 
intervenir per partida doble, per una banda, la nostra col·lega Tiziana Di Ciommo, vicepresidenta del 
GAJ, va intervenir per donar una visió actual de l'evolució de la dona a la nostra professió; i en Santiago 
Nadal, exdiputat de la Junta de l'ICAB va participar activament en la taula rodona en la qual es va tractar 
el sempre conflictiu tema de les societats professionals en les regulacions comunitàries, explicant 
magistralment l'experiència espanyola, cosa que va ser molt agraïda per la resta d'assistents.
Moltes gràcies companys!

Si vols enviarnos la teva 

opinió o queixa, o vols 

manifestar el teu desacord 

envers algun comentari en 

aquesta secció, ho pots fer 

enviantnos un email a la 

següent adreça:

advocatsjoves@icab.cat

L e s o p i n i o n s r e c o l l i d e s s ó n 
exclusivament dels seus autors. 
E l B u l l Pe n e s r e s e r v a e l d r e t 
d’extractar  i  editar  els  textos 
enviats per a la seva publicació.

Supòsits d’Aplicació de la

Llei d’Accés

Congrés de la 

European Young Bar 

Association (EYBA) a 

Oslo del  14 al 16 de 

juny de 2012

Del proper 14 al 16 de juny, 
l'advocacia jove europea té una 
nova cita a Oslo amb motiu del 
Annual General Meeting and 
Conference 2012 de la European 
Young Bar Association (EYBA).
En aquesta ocasió, el tema 
central de les conferències es 
centrarà en la responsabilitat 
social corporativa (RSC) també 
anomenada responsabilitat social 
empresarial (RSE). Així mateix, 
està previst que les conferències 
s'intercalin amb un programa 
lúdic molt atractiu organitzat pels 
nostres col·legues noruecs.
Trobareu tota la informació 
necessària per registrar-vos i 
reservar els hotels pels quals han 
estat negociats preus especials 
accedint al següent enllaç 
http://www.hotellmegleren.no/
EYBA/Oslo2012/registration.
cfm?pAction=Form.
Com ja sabeu, el GAJ Barcelona 
és membre de la EYBA i per tant 
tots els seus membres compten 
amb descomptes i poden 
registrar-se com EYBA-members.

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI!


