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EDITORIAL

Benvolguts companys, benvolgudes companyes,
 
Vull expressar-vos el meu més sentit i profund agraïment 
a tota l’Advocacia de Barcelona per la confiança rebuda en 
els comicis celebrats el passat 3 de juny. Els bons resultats 
obtinguts ens permeten seguir treballant, amb un gran 
equip, per un Col·legi més obert, més participatiu, més in-
tegrador, més transversal, més innovador, i més tecnològic.

Il·lusionada, i alhora amb un enorme sentit de la respon-
sabilitat volem consolidar un projecte que vam iniciar fa 
4 anys a través d’un ambiciós programa que hem com-
plert, treballant de forma incasable  per defensar el  dret 
de defensa, els drets de l’Advocacia i per disposar d’una 
Justícia adequada a les necessitats del segle XXI i al nou 
escenari generat per la pandèmia. 

Aquestes primeres línies són d’agraïment per la gran 
dedicació esmerçada pels membres de la Junta sortint,  
Josep M. Balcells, Cristina Vallejo, Emma Gumbert, Ro-
dolfo Tesone, Carlos Echavarri, Alejandro Fuentes-Lojo. 

Aquesta institució s’ha caracteritzat per la seva sensibili-
tat i compromís amb el món del dret i la justícia. Per això 
cal que tinguem present les paraules que en seu mo-
ment va dir Celso: “El dret és l’art de les coses bones 
i justes. I la història de la humanitat s’ha caracteritzat i 
va indefectiblement vinculada a l’evolució i perfecciona-
ment d’aquest art per obtenir l’ideal de justícia. Per això, 
la nova junta de Govern pren amb energia renovada el 
relleu per tal de fer efectiu que l’exercici de la professió 
es pugui regir sempre pels valors d’independència, lliber-
tat, dignitat i vocació de servei públic.

Volem fer sentir, més que mai, la veu de l’advocacia 
davant el legislador, per vetllar i alhora posar en marxa 
projectes necessaris per preservar els drets de la ciuta-
dania. Per això entre les primeres mesures que posarem 
en marxa cal destacar la creació de l’ ‘Observatori de 
Drets de la Persona’ i l’’Observatori de la Insolvència 
personal’, perquè la Constitució reconeix i empara molts 
drets que avui dia han quedat en entredit, i considerem 
que des del món de l’advocacia hem de ser capaços 

de replantejar el dret a l’habitatge, el dret a un treball, 
el dret a la intimitat i l’honor, entre d’altres, per tal de 
donar-los la nova empenta i protecció que necessiten 
per posar en el centre d’aquests a les persones vulnera-
bles, a aquells que ho necessiten més, a les famílies, als 
menors i ciutadans / es que s’han vist desemparats per 
la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19.

La formació és un pilar essencial per a l’exercici de 
l’advocacia. El Col·legi ha dut a terme una revolució en 
aquest àmbit ampliant-ne l’oferta i impulsant-la en format 
on-line sense perdre la qualitat i l’excel·lència. Per això 
en el proper mandat continuarem treballant per oferir una 
formació d’alt nivell i alhora posar en funcionament un 
Centre d’investigació del dret, que convertirà Barcelona 
en un ‘clúster’ d’estudi i anàlisi sobre aquest àmbit.

Des del Col·legi posarem en valor el Torn d’Ofici per tal 
de fer efectiva una revisió a l’alça dels mòduls de paga-
ment, perquè estiguin a l’altura de la tasca social que de-
senvolupen els més de 3.200 companys i companyes que 
realitzen aquesta funció, i alhora perquè l’abonament sigui 
mensual i puntual. De la mateixa manera traslladarem a 
la societat la importància de la feina que desenvolupen  ja 
que es tracta d’un servei essencial en un Estat de Dret. 
Des del Col·legi vetllarem també per l’advocacia jove, per-
què ells són el present i futur de la professió i continuaran 
sent centre neuràlgic de la corporació. 

El dret a la igualtat ha estat i continuarà sent un eix 
fonamental del projecte de la Junta de Govern. Per això 
continuarem treballant perquè les dones puguin trencar 
el sostre de vidre, per escurçar la bretxa salarial, per fo-
mentar la coresponsabilitat entre els homes i les dones 
en la cura de fills i grans, però també contra la xacra de 
la violència de gènere, que encara atempta contra el dret 
més fonamental, el dret a la vida.

En nom dels meus companys i companyes de Junta i del 
meu propi us trasllado el nostre compromís per construir 
una advocacia més forta, més unida i més respectada, 
per contribuir així a fer una societat més justa, més igua-
litària i més lliure. 

PER UNA ADVOCACIA MÉS FORTA,                                             
MÉS UNIDA I MÉS RESPECTADA                                                                            
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

SELECCIÓ DE NORMATIVA 
DIVERSA (DEL 5 DE MAIG AL 
9 DE JUNY):

 
 Ley 7/2021, de 20 de mayo, 

de cambio climático y transición 
energética. BOE núm. 121  
21/05/2021 

 Ley Orgánica 7/2021, de 26 
de mayo, de protección de datos 
personales tratados para fines de 
prevención, detección, investigación 
y enjuiciamiento de infracciones 
penales y de ejecución de sanciones 
penales. BOE núm. 126  27/05/2021 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente 
a la violencia. BOE núm. 134  
05/06/2021 

 Ley 8/2021, de 2 de junio, por 
la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 
BOE núm. 132  03/06/2021 

 DECRET 21/2021, de 25 de 
maig, de creació, denominació 
i determinació de l'àmbit de 
competència dels departaments 
de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 8418  26/05/2021 

 RESOLUCIÓ PRE/1603/2021, 
de 25 de maig, per la qual 
s'estableix la nova codificació dels 

departaments en què s'estructura 
la Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 8418  26/05/2021 

 REIAL DECRET 365/2021, de 
21 de maig, pel qual es nomena 
President de la Generalitat 
de Catalunya el senyor Pere 
Aragonès Garcia. DOGC núm. 8416  
22/05/2021 

 RESOLUCIÓ 6/XIII del 
Parlament de Catalunya, per la 
qual és investit president de 
la Generalitat el M. H. Sr. Pere 
Aragonès Garcia. DOGC núm. 8416  
22/05/2021 

 ACTA de presa de possessió 
del Molt Honorable senyor Pere 
Aragonès i Garcia de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. 
DOGC núm. 8417  25/05/2021 

 Real Decreto-ley 11/2021, 
de 27 de mayo, sobre medidas 
urgentes para la defensa 
del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los 
trabajadores autónomos. BOE 
núm. 127  28/05/2021 

 DECRET LLEI 12/2021, de 18 
de maig, relatiu a l'impost sobre les 
estades en establiments turístics. 
DOGC núm. 8414  20/05/2021 

 Real Decreto 366/2021, de 25 
de mayo, por el que se desarrolla el 
procedimiento de presentación e 
ingreso de las autoliquidaciones 

del Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras y se 
modifican otras normas tributarias. 
BOE núm. 125  26/05/2021 

 Real Decreto 367/2021, de 25 
de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 849/2017, de 22 
de septiembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
al fomento del asociacionismo, 
a entidades asociativas 
representativas del sector pesquero. 
BOE núm. 125  26/05/2021 
 
 

 Real Decreto 369/2021, de 25 
de mayo, por el que se modifican 
el Real Decreto 358/1991, de 15 
de marzo, por el que se reordena 
la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles; el Real Decreto 
415/1996, de 1 de marzo, por el 
que se establecen las normas 
de ordenación de la Cruz Roja 
Española; el Real Decreto 
177/2004, de 30 de enero, por el 
que se determina la composición, 
funcionamiento y funciones de la 
Comisión de protección patrimonial 
de las personas con discapacidad; 
el Real Decreto 1855/2009, de 
4 de diciembre, por el que se 
regula el Consejo Nacional de la 
Discapacidad; y el Real Decreto 
774/2017, de 28 de julio, por el 
que se regula la Comisión para 
el Diálogo Civil con la Plataforma 
del Tercer Sector. BOE núm. 125  
26/05/2021 

 Real Decreto 368/2021, de 
25 de mayo, sobre medidas de 
acción positiva para promover el 
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acceso al empleo de personas con 
capacidad intelectual límite. BOE 
núm. 125  26/05/2021 

 Real Decreto-ley 9/2021, 
de 11 de mayo, por el que se 
modifica el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, para garantizar los 
derechos laborales de las personas 
dedicadas al reparto en el ámbito de 
plataformas digitales. BOE núm. 113   
12/05/2021 

 Real Decreto 279/2021, de 20 
de abril, por el que se establece 
el Curso de especialización en 
Inteligencia Artificial y Big Data 
y se fijan los aspectos básicos 
del currículo. BOE núm. 111  
10/05/2021

Real Decreto 285/2021, de 20 de 
abril, por el que se establecen las 
condiciones de almacenamiento, 
comercialización, importación 
o exportación, control oficial 
y autorización de ensayos con 
productos fitosanitarios, y se 
modifica el Real Decreto 1311/2012, 
de 14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios. BOE núm. 
111  10/05/2021 

 Real Decreto 326/2021, de 11 
de mayo, por el que se aprueba el 
cuadro médico de exclusiones para 
el ingreso en la Policía Nacional.  
BOE núm. 113  12/05/2021 

 Real Decreto 327/2021, de 11 
de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 181/2008, de 8 de 

febrero, de ordenación del diario 
oficial «Boletín Oficial del Estado», 
para adaptarlo al Tablón Edictal 
Judicial Único  BOE núm. 113  
12/05/2021 

 Real Decreto 372/2021, de 25 
de mayo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público del Cuerpo 
de la Guardia Civil para el año 2021. 
BOE núm. 125  26/05/2021 

 Real Decreto 373/2021, de 
25 de mayo, por el que se aprueba 
la oferta de empleo público de la 
Policía Nacional para el año 2021. 
BOE núm. 125  26/05/2021 

 Real Decreto 341/2021, de 
18 de mayo, por el que se regula 
la concesión directa de ayudas 
para la restauración ambiental de 
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NOVETATS
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zonas afectadas por la transición 
energética en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia correspondiente a 
proyectos de zonas degradadas 
a causa de la minería del carbón. 
BOE núm. 119  19/05/2021 

 Real Decreto 389/2021, de 1 
de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Española 
de Protección de Datos. BOE núm. 
131  02/06/2021 

 Real Decreto 390/2021, de 
1 de junio, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. BOE 
núm. 131  02/06/2021 

 Real Decreto 370/2021, de 25 
de mayo, por el que se establecen 
disposiciones específicas para 
la aplicación en España del 
Reglamento (UE) 2019/4 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, relativo 
a la fabricación, la comercialización y 
el uso de piensos medicamentosos, 
por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 183/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
y se deroga la Directiva 90/167/
CEE del Consejo, y de otras normas 
de la Unión Europea en materia 
de piensos y medicamentos, y se 
modifican diversos reales decretos 
en materia de ganadería. BOE núm. 
136  08/06/2021 

 Real Decreto 399/2021, de 
8 de junio, por el que se modifican 

el Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición 
directa, aprobado por el Real Decreto 
1794/2008, de 3 de noviembre, y 
otras normas tributarias. BOE núm. 
137  09/06/2021 

 Real Decreto 400/2021, de 
8 de junio, por el que desarrollan 
las reglas de localización de los 
dispositivos de los usuarios y 
las obligaciones formales del 
Impuesto sobre Determinados 
Servicios Digitales, y se modifica 
el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
BOE núm. 137  09/06/2021 

 Real Decreto 401/2021, de 8 
de junio, por el que se aprueban las 
medidas necesarias para que las 
comunidades autónomas puedan 
utilizar los recursos del Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, a fin de 
hacer frente a las compensaciones 
que procedan, y por el que se 
establece el procedimiento para el 
reconocimiento de la compensación a 
los propietarios y arrendadores a que 
se refieren los artículos 1 y 1 bis del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. BOE núm. 137  
09/06/2021 

 Real Decreto 407/2021, 
de 8 de junio, por el que se 

regula la concesión directa de 
subvenciones a favor de las 
entidades locales que prestan el 
servicio de transporte público. 
BOE núm. 137  09/06/2021 

 DECRET 128/2021, de 8 
de juny, pel qual es crea en el si 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya la Comissió delegada del 
Govern en matèria de COVID-19. 
DOGC núm. 8429  09/06/2021 

 Real Decreto 299/2021, de 
27 de abril, por el que se aprueba 
la segregación de la delegación 
catalana del Ilustre Colegio Oficial 
de Geólogos. BOE núm. 115  
14/05/2021 

 Instrumento de ratificación 
del Protocolo n.º 15 de enmienda 
al Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, hecho 
en Estrasburgo el 24 de junio de 
2013. BOE núm. 109  07/05/2021 

 Resolución de 12 de mayo de 
2021, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de mayo 
de 2021, por el que se aprueba el 
Código de Buenas Prácticas para 
el marco de renegociación para 
clientes con financiación avalada 
previsto en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19. BOE 
núm. 114  13/05/2021
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 Resolución de 12 de mayo de 
2021, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 
de mayo de 2021, por el que se 
extiende el plazo de solicitud y se 
adaptan las condiciones de los 
avales regulados por los Reales 
Decretos-leyes 8/2020, de 17 de 
marzo, y 25/2020, de 3 de julio, 
y se desarrolla el régimen de 
cobranza de los avales ejecutados, 
establecido en el artículo 16 del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo. BOE núm. 114  13/05/2021 

 Orden HAC/510/2021, de 26 
de mayo, por la que se aprueba 
el modelo 604 «Impuesto sobre 
las Transacciones Financieras. 
Autoliquidación» y se determinan 
la forma y procedimiento para 
su presentación. BOE núm. 127  
28/05/2021

 
 Orden TFP/472/2021, de 13 

de mayo, por la que se modifica 
la Orden TFP/31/2019, de 21 de 
enero, por la que se crean y 
regulan la Junta de Contratación 
y la Mesa de Contratación de 
los Servicios Centrales en el 
Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública y la Mesa de 
Contratación de los Servicios 
Periféricos integrados en las 
Delegaciones del Gobierno. BOE 
núm. 118  18/05/2021 

 Resolución de 13 de mayo 
de 2021, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real 
Decretoley 6/2021, de 20 de 
abril, por el que se adoptan 
medidas complementarias de 
apoyo a empresas y autónomos 

afectados por la pandemia de 
COVID-19. BOE núm. 119/05/2021 

 Resolución de 13 de mayo 
de 2021, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decretoley 
7/2021, de 27 de abril, de 
transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias 
de competencia, prevención del 
blanqueo de capitales, entidades 
de crédito, telecomunicaciones, 
medidas tributarias, 
prevención y reparación de 
daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores 
en la prestación de servicios 
transnacionales y defensa de 
los consumidores. BOE núm. 119  
19/05/2021 
 
 

 Acuerdo Administrativo 
Estándar relativo al Fondo de 
Respuesta y Recuperación ante 
la COVID-19 por el que se prevé 
la gestión intermediada de los 
fondos, hecho en Nueva York el 15 
de marzo de 2021. BOE núm. 116  
15/05/2021 

 Adenda de prórroga 
del Acuerdo Internacional 
Administrativo entre el Consejo 
General del Poder Judicial del 
Reino de España y el Consell 
Superior de Justicia del 
Principado de Andorra, hecha en 
Madrid el 4 de mayo de 2021. BOE 
núm. 119  19/05/2021 

 ORDRE EMC/117/2021, de 25 
de maig, per la qual s'estableix el 
calendari d'obertura a Catalunya 
dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius per als 
anys 2022 i 2023. DOGC núm. 
8421  31/05/2021 

 
 Resolución de 28 de mayo de 

2021, del Secretario de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 25 de mayo 
de 2021, por el que se establecen 
los términos y condiciones 
del sexto tramo de la línea de 
avales a financiación concedida 
a empresas y autónomos con la 
finalidad principal de financiar 
inversiones y se autorizan límites 
para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios 
futuros, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. BOE núm. 
130  01/06/2021 

 ORDRE EDU/119/2021, de 28 
de maig, per la qual s'estableix el 
calendari escolar del curs 2021-
2022 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya. DOGC 
núm. 8423  02/06/2021 

 Recurso de inconstitucionalidad 
n.º 1719-2021, contra los artículos 1, 
2.j, 3 y 16 de la Ley de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 17/2020, de 
22 de diciembre, de modificación 
de la Ley 5/2008, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia 
machista. BOE núm. 126  27/05/2021 

 Cuestión de 
inconstitucionalidad n.º 1939-
2021, en relación con los 
apartados 2, 3, 4 y 5 de la 
disposición adicional trigésima 
de la Ley del Parlament de 
Catalunya 12/2009, de 10 de julio, 
de Educación, redactados por el 
art. 172.3 de la Ley del Parlament 
de Catalunya 5/2020, por posible 
vulneración de los arts. 9.3, 14, 
24.1, 117, 142 y 149.1.6 CE. BOE 
núm. 126  27/05/2021



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

El BOE del passat 20 de gener 
va publicar el Reial Decret Llei 
1/2021, de 19 de gener, de 
protecció dels consumidors i 
usuaris davant situacions de 
vulnerabilitat social i econòmica, 
que va entrar en vigor l’endemà 21 
de gener de 2021, que incorpora 
aquesta figura de “persona 
consumidora vulnerable”, que haurà 
de ser objecte d’especial atenció 
tant per part d’autoritats públiques 
com d’empreses privades en les 
relacions de consum.

És important tenir en compte que 
l’exposició de motius d’aquest 
RDL perquè invoca la normativa 
europea per a justificar aquesta 
regulació, que commina a protegir 
les persones consumidores 
vulnerables, tot fent referència a 
la circumstància que no es tracta 
només de la protecció respecte a 
aspectes econòmics, sinó també 
en relació amb aquelles altres 
circumstàncies, com ara edat, 
sexe, origen nacional o ètnic, lloc 
de procedència, les persones 
al·lèrgiques o amb algun tipus 
d’intolerància alimentària, les 
víctimes de violència de gènere, 
les famílies monoparentals, 
les persones aturades, les 
persones amb algun tipus de 
discapacitat, les persones 

malaltes, les minories ètniques 
o lingüístiques , les persones 
desplaçades temporalment de 
la seva residència habitual, la 
població migrant o sol·licitant de 
protecció internacional, així com 
les persones amb mancances 
econòmiques o en risc d’exclusió, 
o qualssevol altres circumstàncies 
que puguin incidir, generant 
desavantatge, en les seves 
relacions de consum. 

En aquest sentit, es modifica 
el text refós de la Llei 
General per a la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, en determinats articles.

En primer lloc, pel que fa a l’art. 
3, tot incorporant aquestes 
persones consumidores dient 
que són aquelles persones 
físiques que, de forma individual 
o col·lectiva, per les seves 
característiques, necessitats 
o circumstàncies personals, 
econòmiques, educatives o 
socials, es troben, encara que 
sigui territorial, sectorial o 
temporalment, en una especial 
situació de subordinació, 
indefensió o desprotecció que 
els impedeix l’exercici dels 
seus drets com a persones 
consumidores en condicions 
d’igualtat.

També es modifica l’article 
8, sobre drets bàsics dels 
consumidors i usuaris, afegint 
un núm. 2, per tal d’incorporar 
la previsió que els drets de 
les persones consumidores 
vulnerables gaudiran d’una 
especial atenció, que serà 
recollida reglamentàriament i 
per la normativa sectorial que 
sigui aplicable en cada cas. I es 
determina que  els poders públics 
han de promocionar polítiques 
i actuacions tendents a garantir 
els seus drets en condicions 
d’igualtat, d’acord amb la concreta 
situació de vulnerabilitat en la qual 
es troben, tractant d’evitar, en 
qualsevol cas, tràmits que puguin 
dificultar l’exercici dels mateixos.

En la mateixa línia, pel que 
fa a la informació, formació i 
educació dels consumidors i 
usuaris, s’introdueix  l’art. 17 un 
nou apartat 3, per fer referència 
a les persones consumidores 
vulnerables, de manera que 
es disposa que es prestarà 
especial atenció a aquells sectors 
que, per la seva complexitat o 
característiques pròpies, compten 
amb major proporció de persones 
consumidores vulnerables 
entre els seus clients o usuaris, 
atenent de forma precisa a les 
circumstàncies que generen la 
situació de concreta vulnerabilitat.

ELS CONSUMIDORS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT SOCIAL I ECONÒMICA
(REIAL DECRET LLEI 1/2021)

Coordinat per Isidor Garcia
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En l’article 18, dedicat a 
l’etiquetatge i presentació dels 
béns i serveis, es modifica 
l’apartat 2 per a determinar que, 
sense perjudici de les exigències 
concretes que s’estableixin 
reglamentàriament i de la 
normativa sectorial que en cada 
cas sigui aplicable, que prestaran 
especial atenció a les persones 
consumidores vulnerables, 
tots els béns i serveis posats 
a disposició dels consumidors 
i usuaris hauran de ser de fàcil 
accés i comprensió i, en tot cas, 
incorporar, acompanyar o, en últim 
cas, permetre obtenir de forma 
clara i comprensible, informació 
veraç, eficaç i suficient sobre les 
seves característiques essencials, 
conforme es detalla en el mateix.

Pel que fa a l’article 19, relatiu 
a les pràctiques comercials 
(d’especial rellevància a l’objecte 
pretès per aquest Reial Decret 
llei) es fa una nova redacció, 
tot disposant que els legítims 
interessos econòmics i socials 
dels consumidors i usuaris 
han de ser respectats en els 
termes establerts en aquesta 
norma, aplicant-se, a més, el 
que preveuen les normes civils 
i mercantils, en les regulacions 
sectorials d’àmbit estatal, així 
com el que preveu la normativa 
comunitària i autonòmica que 
siguin aplicables, incorporant-se 
al text refós la referència al fet 
que les pràctiques comercials 
dels empresaris queden 
subjectes al que disposa el 
text refós, la Llei 3/1991, de 
10 de gener, de competència 
deslleial, i la Llei 7/1996, de 
15 de gener, d’ordenació del 

Comerç Minorista, no obstant la 
normativa sectorial que en cada 
cas resulti d’aplicació. Així, es 
preveu que respecte les pràctiques 
comercials relatives a serveis 
financers i béns immobles, o en 
l’àmbit de les telecomunicacions 
o energètic, es poden establir 
normes legals o reglamentàries 
que ofereixin una major protecció 
al consumidor o usuari; i que les 
polítiques públiques que incideixen 
en l’àmbit del consum i les 
pràctiques comercials orientades 
a les persones consumidores 
vulnerables estaran destinades 
dins de l’àmbit de les relacions 
entre consumidors o usuaris i 
empresaris a preveure i remoure 
les circumstàncies que generen 
la situació de vulnerabilitat, així 
com a pal·liar els seus efectes, 
en particular en relació amb 
les comunicacions comercials 
o informació precontractual 
facilitada, l’atenció post contractual 
o l’accés a béns o serveis bàsics.

També es modifica l’article 
20, relatiu a la informació 
necessària en l’oferta comercial 
de béns i serveis, a l’objecte de 
precisar que, sense perjudici 
de la normativa sectorial que, 
si s’escau sigui aplicable, la 
informació necessària a incloure 
en l’oferta comercial s’ha de 
facilitar als consumidors o 
usuaris, principalment quan es 
tracti de persones consumidores 
vulnerables, en termes clars, 
comprensibles, veraces i en un 
format fàcilment accessible, de 
manera que assegurin la seva 
adequada comprensió i permetin la 
presa de decisions òptimes per als 
seus interessos.

Deixant de banda altres 
disposicions d’aquest RDL, 
cal indicar que es modifica 
l’apartat 1 de l’article 60, 
sobre informació prèvia al 
contracte, amb la finalitat de 
preveure de manera expressa 
la informació a les persones 
consumidores vulnerables, 
concretant que l’empresari 
ha de facilitar de forma clara 
i entenedora, la informació 
rellevant, veraç i suficient sobre 
les característiques principals 
del contracte, en particular sobre 
les seves condicions jurídiques 
i econòmiques, i establint que, 
sense perjudici de la normativa 
sectorial, si s’escau sigui 
aplicable, els termes i format en 
què hagi de ser subministrada 
aquesta informació, principalment 
quan es tracti de persones 
consumidores vulnerables, 
per garantir la seva adequada 
comprensió i que els permeti la 
presa de decisions òptimes per 
als seus interessos.

Deixem de banda altres 
modificacions legislatives, de 
matèries que res tenen a veure 
amb la finalitat fonamental 
d’aquest Reial Decret Llei, 
circumstància aquesta que cada 
vegada és més habitual (i, a més, 
sense fer-ne referència en el 
títol de la norma aprovada). Molt 
particularment, crida l’atenció 
que aquest Reial Decret Llei 
incorpori la modificació de l’art 1 
bis del RDL 11/2020, que havia 
estat afegit escassament un mes 
abans a aquest RDL 11/2020 
mitjançant el RDL 37 / 2020. 
Però això són figues d’un altre 
paner....



RESSENYES
JURISPRUDENCIALS

Actualitat

Coordinat per: Francisco Javier 
Comabella (Laboral), Lluís Batlló 
(Penal), Ivan Rodriguez Florido 
(Contenciós-Administratiu).  

PENAL
EL TRIBUNAL SUPREM 
CONFIRMA LA CONDEMNA 
A JUANA RIBAS PER 
SOSTRACCIÓ DE MENORS

Sentència núm. 1403/2021, 
de 23 d’abril, del Tribunal Su-
prem (Sala de lo Penal)

El Tribunal Suprem ha confirmat la 
condemna a Juana Ribas per un de-
licte de sostracció de menors, però 
ha reduït la pena de 5 anys a 2 anys i 
6 mesos de presó al considerar que, 
encara que van ser dos els menors 
sostrets, va cometre un únic delicte.

La sentència basa el seu argument 
en què, quan en un mateix acte són 
diversos els menors retinguts, no 
es produeix un concurs de delictes, 
sinó que es comet un sol delicte 
de l’article 225 bis del Codi Penal, 
en lesionar-se el dret de custòdia 
del progenitor amb qui el menor o 
menors conviuen, amb independèn-
cia del nombre de menors sostrets.

L’Audiència Provincial de Granada i 
el Jutjat penal nº 1 de Granada van 
apreciar que l’acusada havia comès 
dos delictes de sostracció de me-
nors, un per cada nen, ja que van ser 
dos els fills menors d’edat als que 
va privar de la relació patern -filial, 
incomplint les resolucions judicials 
que obligaven el seu lliurament al 
pare que ostentava la custòdia dels 
mateixos. La sentència d’instància i la 
recorreguda van imposar a l’acusada 

5 anys de presó -2 anys i 6 mesos per 
cada un dels delictes-, la privació de 
la pàtria potestat dels seus dos fills 
durant sis mesos i el pagament d’una 
indemnització al seu exmarit. La Sala 
Penal estima parcialment el recurs 
de cassació plantejat per la proces-
sada contra la sentència recorreguda 
en acollir el motiu en què planteja 
que la seva conducta integra un sol 
delicte de sostracció de menors de 
l’article 225 bis, que protegeix els 
drets del pare i no de cada un dels 
menors. Aquest motiu també ha 
estat recolzat pel Ministeri Fiscal.

La resolució analitza el delicte en 
relació amb el bé jurídic que pro-
tegeix i concreta el següent:

L’article 225 bis sanciona la sos-
tracció de menors i descriu dues 
conductes alternatives que in-
tegren aquesta conducta:

1r El trasllat d’un menor del seu lloc 
de residència sense consentiment 
del progenitor amb qui convisqui 
habitualment o de les persones o 
institucions a les quals estigui con-
fiada la seva guarda o custòdia.

2n La retenció d’un menor incom-
plint greument el deure establert per 
resolució judicial o administrativa.

El bé jurídic que es protegeix és la 
pau en les relacions familiars i es 
concreta en el dret dels menors a 
relacionar regularment amb els seus 
dos progenitors, fins i tot en situaci-
ons de crisi familiar, materialitzada en 
el respecte a les vies legals disponi-
bles per solucionar els conflictes.

La sentència assenyala que l’arti-
cle 225 bis sempre es refereix al 

“menor”, en singular: “sostregui 
al seu fill menor”, “el trasllat d’un 
menor”, “la retenció d’un menor”, 
però en realitat comprèn la inte-
gritat dels subjectes afectats, que 
és la família en el seu conjunt.

La Sala afirma que s’han de ponde-
rar criteris contraposats, de ma-
nera que “no s’ha d’entendre que 
afavorim desplaçar a tots els menors 
que integrin el nucli familiar en cas 
de la sostracció per un progenitor, 
però tampoc resulta oportú com a 
política criminal adoptar solucions 
concursals que afavoreixin punitiva-
ment la separació dels germans “.

“Certament (assenyala la Sala) el 
progenitor víctima suportaria major 
aflicció amb la privació de la seva 
relació amb dos fills, que amb un de 
sol i això, segons els casos, podria 
ser ponderat en la individualització 
de la pena, per la major gravetat de 
fet, però el trencament de la pau en 
les relacions familiars, no comporta 
de manera significativa una diversa 
alteració, quan el trasllat o la retenció 
es realitza pel progenitor en el mateix 
acte en relació a un fill que amb dos “.

La sentència inclou el vot particular 
de tres magistrats, que eren favora-
bles a confirmar la sentència de l’Au-
diència de Granada en considerar que 
es tracta de dos delictes i no d’un.

LABORAL
REQUISITS PEL 
COBRAMENT DE LA PENSIÓ 
DE VIDUÏTAT PER PART 
DE LA PARELLA DE FET 
SUPERVIVENT

N
O

VE

TA
TS JURISPRUDENCIA

LS
N

O
VETATS JURISPRUDENCIA

LS





Món Jurídic · #335 · Juny/Juliol 2021Ressenyes Jurisprudencials  14

Sentència núm. 480/2021, de 7 d’abril, 
del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 4a)

L’article 38.4 de la Llei de Classes 
Passives de l’Estat supedita el cobra-
ment de la pensió de viduïtat per part 
de la parella de fet supervivent a què 
aquesta condició, entre d’altres re-
quisits, es pugui acreditar mitjançant 
certificat d’inscripció al registre de la 
comunitat autònoma o ajuntament.
En aquesta Sentència, que respon 
a un recurs de cassació presentat 
per l’Advocacia de l’Estat, la Sala es 
planteja si els requisits per generar 
el dret a la prestació han de complir 
amb la literalitat de la norma o bé 
és possible acreditar la condició de 
parella de fet a través d’altres mitjans.                
Doncs bé, després d’examinar els 
antecedents -convivència de més de 
30 anys, 3 fills en comú, adquisició 
conjunta de l’habitatge familiar, certifi-
cat d’empadronament o declaracions 
d’IRPF conjuntes- la Sala arriba a la 
conclusió de que l’acreditació no només 
ha de cenyir-se a l’article 38.4 de la Llei, 
sinó que flexibilitza el criteri i admet que 
pot servir també qualsevol altre mitjà 
de prova vàlid en Dret que demostri la 
convivència de manera inequívoca.

Ara bé, potser el més destacat de la 
Sentència és la següent referència 
literal: “Aunque no existe la exigencia 
legal que obligue a un orden jurisdic-
cional a seguir la jurisprudencia de 
otro orden jurisdiccional distinto, no 
parece justificado, en principio, que 
ante regulaciones idénticas de situaci-
ones idénticas, se llegue a soluciones 
distintas sin que concurran elementos 
que lo justifiquen.”. Tota una advertèn-
cia a l’ordre jurisdiccional social que, 
en valorar els requisits de l’article 
174.3 de la Llei General de la Segure-
tat Social (que té un redactat anàleg 
a l’article 38.4 de la Llei de Classes 
Passives), sosté que la inscripció 
registral és un requisit “ad solemni-
tatem”, sense el qual no procedeix la 
prestació de viduïtat.

Tot i això, la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem manté la seva postura, com 
es pot veure a la posterior interlocu-
tòria de 20 d’abril de 2021, recaiguda 
en el recurs de Cassació 2286/2020.

CONTENCIÓS- 
ADMINISTRATIU
AVAL A LA NORMATIVA 
SANITÀRIA PER ADOPTAR 
MESURES PER FER FRONT A 
LA PANDÈMIA SENSE NECES-
SITAT DE L’ESTAT D’ALARMA 

Sentència núm. 719/2021 del Tri-
bunal Suprem Sala Contenciosa 
Administrativa, Secció 4a) de 24 
de maig de 2021 (rec. 3.375/2021)

Un cop expirat el darrer estat d’alarma 
decretat per fer front a la pandèmia de 
la COVID-19, les mesures sanitàries 
restrictives de drets fonamentals adop-
tades per les Comunitats Autònomes 
havien de ser ratificades pels respec-
tius Tribunals Superiors de Justícia de 
cada territori. Per tal d’uniformitzar cri-
teris, es va tramitar una modificació de 
la normativa contenciosa administrativa 
per habilitar un recurs de cassació ex-
prés davant del Tribunal Suprem contra 
aquestes decisions.

La majoria dels Tribunals Superiors de 
Justícia van avalar que la legislació sani-
tària era suficient per adoptar mesures 
com el toc de queda, sotmeten les 
restriccions al test de proporcionalitat, 
d’altres van considerar que la regula-
ció no era suficient i que per restringir 
aquests drets fonamentals calia estar 
sota la vigència de l’estat d’alarma. 

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat per 
primer cop sobre aquesta qüestió, i 
ho ha fet per desestimar el recurs del 
Govern de Canàries contra la resolució 
del TSJ que va denegar les limitacions 
d’entrada i de sortida de les illes en 
determinats nivells d’alerta.

La sentència dictada deixa clar que 
les mesures restrictives sotmeses 
a ratificació no poden ser aplicades 
abans d’haver obtingut l’aval del res-
pectiu Tribunal, una ratificació que no 
supleix la imprescindible habilitació 
legal necessària per adoptar aques-
tes mesures i que tampoc impedeix 
la impugnació autònoma per parts 
dels particulars que es vegin afectats 
ni predetermina la sort dels seus 
recursos.

Pel que fa als fons, el Tribunal Su-
prem considera que l’article 3 de la 
Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, 
de Mesures Especials en Matèria de 
Salut Pública, juntament amb altes 
normes, són suficients per autoritzar 
limitacions puntuals de la llibertat 
de circulació sempre que l’Adminis-
tració: (i) acrediti l’existència d’una 
malaltia transmissible greu que posi 
en perill la salut de les persones; (ii) 
justifiqui que aquesta limitació és 
imprescindible per a impedir aques-
ta transmissió per no haver-hi altres 
mitjans eficaços per aconseguir-ho; 
(iii) determini en funció del nombre 
de malalts i de la seva localització 
l’extensió subjectiva i territorial de la 
limitació; i (iv) fixi amb fonament el 
temps indispensable en què ha de 
mantenir-se la limitació per a impedir 
la difusió de la malaltia. Per tant, 
no és necessari l’estat d’alarma 
per adoptar mesures com el toc de 
queda o restriccions de mobilitat. 

En aquest sentit, la sentència de-
clara que el control judicial sobre 
aquestes mesures ha de consistir a 
comprovar: (i) la competència de qui 
adopta les mesures; (ii) la invocació 
dels preceptes legals que li confe-
reixin habilitació; (iii) la identificació 
suficient del perill per a la salut 
pública, amb indicació dels fets que 
ho acrediten; (iv) la correcta limitació 
subjectiva, territorial i temporal de 
les mesures; i (v) la justificació de la 
proporcionalitat de la mesura (idò-
nia, necessària i proporcionada). 
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Aquest nombre és indicatiu del
risc del producte. Així, 1/6 és
indicatiu de menys risc i 6/6

és indicatiu de més risc.

Indicador de risc aplicable a la gamma
de comptes Expansió PRO.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons esmentat
és de 100.000 euros per dipositant.
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Aquesta PROposta és per a tu, de
PROfessional a PROfessional.

T’abonem el 10%
de la quota de
col·legiat fins a 50
euros
Si ets membre de l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona t’abonem el 10 % de la teva quota de col·legiat o
associat, amb un màxim de 50 euros per compte.

La bonificació es fa un únic any per a quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos (es considera com a primer mes
el de l’obertura del compte). El pagament es fa en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

Aquesta oferta és vàlida fins al 31/12/2021 per a clients
nous amb la quota domiciliada en un compte de la gamma
Expansió PRO.

Contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del teu
col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim pera PROfessionals com tu.

T’estem esperant.

sabadellprofesional.com 900 500 170



MÓN  
FISCAL

Seccions

F
a poc temps hem representat i defensat 
un company nostre, en una comprovació 
tributària de les despeses de l’activitat 
econòmica en l’exercici de l’Advocacia a la 
declaració de la Renda.  

En aquest cas, l’Oficina de Gestió Tributària de 
l’Administració d’Hisenda competent, es va qües-
tionar si la factura rebuda per les classes de 
reciclatge d’anglès complien el requisits per ser 
fiscalment deduïbles com despesa de l’activitat 
econòmica desenvolupada per un Advocat, amb 
l’argument que calia correlacionar aquesta despe-
sa amb les factures emeses als clients, l’any de 
la comprovació. Finalment, l’Administració Tributa-

LA CORRELACIÓ DE LES 
DESPESES AMB L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA. ÉS DEDUÏBLE 
UN CURS DE RECICLATGE 
D’ANGLÈS PER A UN 
ADVOCAT? 

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

	

Esther Colls
Col·legiada núm.: 25.110

ria va determinar que haver facturat a dos clients 
estrangers no era suficient justificació per estimar 
deduïble aquesta despesa.

El que sembla que desconeix aquesta Oficina de 
Gestió Tributària és que molta de la normativa i 
criteris que afecten el dia a dia de la nostra profes-
sió i que cal consultar està escrita exclusivament 
en aquest idioma, com per exemple, la normativa 
de la Unió Europea en matèria de duanes, o per 
exemple, hem de contactar, reunir-nos o parlar 
telefònicament amb tercers, que poder ser de 
llengua estrangera, que estiguin relacionats amb 
els assumptes que ens ha encomanat un client; en 
definitiva, hi ha un munt de supòsits en els que un 
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Advocat en l’exercici de la seva professió necessi-
tarà tenir uns coneixements mínims d’anglès. 

Afortunadament pels nostres interessos, una re-
cent Sentència del Tribunal Suprem pot posar fre 
a aquesta discrecionalitat a la qual ens té acostu-
mats l’Administració Tributària quan estem en una 
comprovació tributària de l’activitat econòmica, i 
concretament a l’actual exigència d’haver de corre-
lacionar cada despesa deduïda a l’activitat exclu-
sivament amb cadascun dels ingressos obtinguts. 
És a dir, una aplicació desorbitada del principi de 
correlació de les despeses amb els ingressos, de 
difícil o impossible acreditació en molts casos.

Efectivament, a la Sentència dictada pel Tribunal 
Suprem el passat 30 de març de 2021, al Recurs 
de cassació 3454/2019, l’Alt Tribunal, assumeix una 
interpretació àmplia del concepte de “despesa 
deduïble”.

Encara que es tracta d’un pronunciament relatiu a 
la normativa anterior a la Llei 27/2014, de l’Impost 
de Societats, és igualment aplicable a la normati-
va actual, ja que la redacció d’ambdues normes en 
aquesta qüestió és molt similar.  

Es tracta doncs, d’una Sentència molt favorable als 
contribuents, i de gran importància, que ens dota 
d’arguments per oposant-se a les comprovacions 
tributàries en les que s’hagi negat la deducció de 
despeses, amb l’argument de l’Administració de 
rebutjar una correlació indirecta entre les despeses 
i els ingressos de l’activitat econòmica, aquesta 
Sentència obre la porta a reclamar per la pèrdua 
d’aquest dret a liquidacions que no estiguin pres-
crites.

El Tribunal Suprem estima que a part de les excep-
cions que ja consten explícitament fixades per la 
normativa fiscal, concretament a l’article 15 lletra 
e) de la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats, nor-
mativa que es d’aplicació obligatòria també pel que 
fa a la determinació dels rendiments d’activitats 
econòmiques de les persones físiques a l’IRPF, per 
remissió expressa de l’article 28 apartat 1, de la 
Llei 35/2006, de l’IRPF, “seran deduïbles” també  
totes aquelles despeses que, “responguin a la ma-
teixa estructura que les enumerades a la norma i 
estiguin correlacionades amb l’activitat empresarial 
dirigides a millorar el resultat empresarial, directa 
o indirectament, de present o de futur, sempre que 
no tinguin com a destinataris a socis o partícips” 

(doncs el cas 
jutjat es tractava 
d’unes despeses 
d’una Societat).

En aquesta Sen-
tència, que esta-
bleix doctrina, el 
Tribunal Suprem, 
fa una interpre-
tació àmplia del 
concepte de co-
rrelació entre des-
peses i ingressos, 
entenent que, 
d’una banda, “els 
cicles econòmics 
de les empreses 
no tenen perquè 
coincidir amb el 
període impositiu 
de l’impost” de 
Societats o de la 
Renda. Doncs “no 
són infreqüents 
les operacions 
empresarials el 
resultat de les 
quals excedeix del 
període d’impu-
tació en l’impost 
de Societats (o 

de la Renda en el nostre exemple), sense que per 
això se’ls pugui negar la seva condició, de despesa 
deduïble.”

I, d’altra banda, ampliant la capacitat dels empre-
saris de demostrar que certes despeses estan en 
correlació amb els ingressos que obtindran, encara 
que sigui a llarg termini, i per tant, susceptibles 
d’una deducció tributaria. 

Pel Tribunal Suprem, les despeses s’han de correla-
cionar amb l’activitat econòmica que desenvolupa 
el contribuent, i això vol dir amb ingressos pre-
sents o futurs.

Aprofito per recordar, a més a més, que les des-
peses per ser fiscalment deduïbles han de com-
plir els requisits de registre a la comptabilitat o 
als llibres registres fiscals obligatoris en el cas de 
les persones físiques pel que fa a l’IRPF, així com 
estar degudament justificades documentalment.

PEL TRIBUNAL 
SUPREM, LES 
DESPESES 
S’HAN DE 
CORRELACIONAR 
AMB L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA QUE 
DESENVOLUPA EL 
CONTRIBUENT, 
I AIXÒ VOL DIR 
AMB INGRESSOS 
PRESENTS O 
FUTURS.



L
a llegítima és una atribució successòria 
imposada per llei que troba el seu fonament 
en els vincles de solidaritat familiar. Quan la 
relació familiar es trenca o és agredida la llei 
permet desheretar al legitimari. D’aques-

ta manera el desheretament esdevé una sanció civil 
enfront d’una conducta del legitimari que ha atemptat 
greument contra els vincles d’estimació i de solidari-
tat parental.

Un dels motius de desheretament més  adduïts darre-
rament en els testaments i que està generant molta 
litigiositat és el contingut a l’apartat e) de l’article 
451-17.2 CCCat: l’absència manifesta i continuada de 
relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per 
una causa exclusivament imputable al legitimari. 

La redacció d’aquest apartat e) és molt oberta i està 
donant lloc a moltes impugnacions judicials de tes-
taments. El legislador no ens diu què s’entén per 
“l’absència manifesta i continuada de relació famili-

ar”. Aquesta indeterminació pot donar lloc a diferents 
interpretacions judicials. A tall d’exemple podem citar 
la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona 
(Secció Catorzena) de 13 de febrer de 2014 on es va 
considerar que no s’apreciava trencament del tracte 
familiar quan la manca de relació va tenir lloc en els 
últims mesos de la vida del causant. I en el cas de la 
Sentència de la mateixa Audiència (Secció Dinovena) 
de 22 de març de 2012 es va declarar injust el deshe-
retament perquè, tot i un llarg període de manca de 
relació, en els darrers temps de la vida de la causant 
la filla havia intentat en vàries ocasions de refer la 
relació amb la seva mare, essent aquesta darrera la 
que no va voler reemprendre-la. En el supòsit judicat a 
la Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida (Secció 
Segona) de 22 d’abril de 2016 també es declara injust 
el desheretament en considerar que “estamos ante 
un desencuentro familiar que ha determinado en el 
tiempo una relación afectiva o de comunicación esca-
sa; circunstancias estas que no pueden ser objeto de 
valoración jurídica, ...” afegint que aquesta situació de 

EL DESHERETAMENT 
PER MANCA DE 
RELACIÓ FAMILIAR

	

Joan-Maria Raduà Hostench
Col·legiat Núm.: 19.039

L’autor realitza una exhaustiva exposició al voltant del desheretament com a sanció 
civil, els seus requisits de concurrència i les Sentències del TSJC que han contribuït a la 
delimitació del seus paràmetres.
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refredament familiar tampoc seria imputable de mane-
ra exclusiva al legitimari.

Ara bé, el requisit que planteja més problemes és el 
de què l’absència de relació sigui imputable exclusiva-
ment al legitimari. Sovint és difícil atribuir en exclusi-
va a un dels dos la causa de la ruptura de relacions i 
encara resulta més difícil provar-ho. Com es diu a la 
Sentència de 28 de desembre de 2020 de l’Audiència 
Provincial de Barcelona (Secció Primera) la manca de 
relació manifesta i continuada equival a la pràctica 
inexistència de vincles, no sols afectius, sinó de tot 
contacte físic i cal que això sigui notori per l’entorn 
i alhora que el causant d’aquest allunyament sigui el 
legitimari. Així, quan la falta de contacte és provocada 
per ambdós, tal com va succeir en el cas judicat a la 
Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona (Sec-
ció Setzena) de 17 d’abril de 2018, llavors el deshere-
tament es considera injust.

Altres mostres de la casuística que ens podem trobar 
les tenim a sentències com les de l’Audiència Provin-
cial de Girona (Secció Primera) de 28 de desembre 
de 2017 i la de l’Audiència Provincial de Lleida (Secció 
Segona) de 19 de maig de 2020. A les dues es va 
considerar injust el desheretament perquè l’hereva 
no va acreditar que la falta de relació fos provocada 

per la legitimà-
ria. En casos de 
segons matrimo-
nis, com el jutjat 
en la Sentència de 
l’Audiència Provin-
cial de Barcelona 
(Secció Dinovena) 
de 10 d’octubre 
de 2019, el sim-
ple refredament 
de les relacions 
entre el progenitor 
tornat a casar i el 
descendent del 
primer matrimoni 
i la discordança 
respecte decisi-
ons personals no 
pot implicar per 
sí mateixa l’exis-
tència del motiu 
de desheretament 
si no va acom-
panyada d’altres 
actes concrets que 

demostrin el trencament de les relacions imputable 
al descendent. En canvi, la Sentència de l’Audièn-
cia Provincial de Barcelona (Secció Onzena) de 9 de 
maig de 2018 declara just el desheretament d’un fill 
perquè considera provat que va ser el fill qui no va 
voler mantenir cap relació amb el seu pare després 
de la mort de la seva mare. 

La Secció Dinovena de l’Audiència Provincial de 
Barcelona va dictar una Sentència clàssica en la 
matèria. La de 19 de maig de 2016. En ella va fixar 
uns criteris que ens poden orientar per valorar la 
concurrència d’aquests fets que podrien servir per 
justificar el desheretament. Aquesta Sentència diu 
que “para que exista esta ausencia de relación es 
necesario que no haya contacto entre el testador y 
el desheredado, que se hayan dejado de ver, discurri-
endo sus vidas por caminos diferentes. Puede haber 
habido una relación no familiar, mercantil o profesi-
onal, la cual no obsta para que exista esta causa de 
desheredación. A tal efecto habrá que atender a las 
costumbres que existan y se prueben en el tiempo 
y en el lugar. La ley no exige un tiempo mínimo de 
ausencia de contacto, pero deberá ser significativo 
atendiendo a las circunstancias. En segundo lugar la 
ausencia de relación debe ser continuada y manifies-
ta. Es decir, sucesiva en el tiempo, no bastando una 

(…) EL 
DESHERETAMENT 
ESDEVÉ UNA 
SANCIÓ CIVIL 
ENFRONT D’UNA 
CONDUCTA DEL 
LEGITIMARI QUE 
HA ATEMPTAT 
GREUMENT 
CONTRA 
ELS VINCLES 
D’ESTIMACIÓ I 
DE SOLIDARITAT 
PARENTAL.
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mera interrupción temporal por razones profesiona-
les, educativas o de índole análoga. Asimismo, esa 
falta de relación debe ser manifiesta, lo cual exige 
que se trata de una ausencia evidente y, por lo tanto, 
que sea conocida por terceras personas próximas al 
ambiente familiar de las partes. En tercer lugar, la 
ausencia de relación debe ser imputable exclusiva-
mente al legitimario”.

A tot això, hem de tenir present que quan ens en-
frontem a un cas de desheretament basat en aquest 
supòsit hem de ser conscients que el problema serà 
fonamentalment de prova. Una prova la càrrega de la 
qual sempre recau en l’hereu (art. 451-20 CCCat). Tal 
com diu la Sentència de l’Audiència Provincial de Gi-
rona (Secció Primera) de 14 de setembre de 2020 “el 
Tribunal habrá de basarse en pruebas cuanto menos 
suficientes e indiciarias de la inexistència de víncu-
los ... y que la falta de relación sea sólo imputable al 
legitimario-hijo, que es más difícil de probar ...”.

Per aquesta raó les sentències dels Jutjats i de les 
Audiències Provincials són molt casuístiques, atès 
que cal valorar en cada cas les circumstàncies famili-
ars existents i atendre a la prova practicada.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat 
algunes sentències que ens poden donar llum en el 
moment de defensar aquests casos. En destaquen 
les Sentències de 8 de gener i de 31 de maig de 
2018. Les dues sentències, entre d’altres qüestions, 
aborden també el tema de si és imputable als fills o 
a les filles menors d’edat la manca de relació amb el 
pare quan s’ha produït pel divorci dels progenitors, 
així com els efectes que té la manca de relació quan 
els fills assoleixen la majoria d’edat. A les dues sen-
tències es considera que els fills no varen ser res-
ponsables de la falta de relació quan eren menors i 
que per contra era el pare qui tenia una responsabili-
tat parental. Ara bé, el Tribunal Superior de Catalunya 
afegeix que la situació s’inverteix en els darrers anys 
de la vida del pare considerant que llavors pertoca als 
fills la protecció material i afectiva dels ascendents. 
A tot això, en el cas de la Sentència de 8 de gener de 
2018 es considera provat que les filles van iniciar una 
relació amb el pare al final de seva vida quan aquest 
ja havia atorgat el seu darrer testament. En el cas de 
la Sentència de 31 de maig de 2018 es declara que el 
pare no va fer cap intent de reprendre la relació amb 
els fills. Després de fer una anàlisi de les circums-
tàncies de cada cas, el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en totes dues sentències va considerar 
que el desheretament era injust.

EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA HA 
DICTAT ALGUNES 
SENTÈNCIES 
QUE ENS PODEN 
DONAR LLUM 
EN EL MOMENT 
DE DEFENSAR 
AQUESTS CASOS.

En aquestes dues 
Sentències el 
Tribunal Superi-
or de Justícia de 
Catalunya també 
declara que per a 
valorar la causa de 
desheretament no 
sols cal examinar 
les circumstànci-
es existents en el 
moment en què 
es va atorgar el 
testament sinó que 
també cal obser-
var què ha passat 
entre la data del 
seu atorgament i 
la de la mort. Per 
tant, tot i que els 
motius adduïts per 
desheretar han 

d’existir en el moment de testar, el Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya considera que també cal 
tenir present el que ha succeït posteriorment. Aquest 
criteri també ha estat seguit expressament per la 
jurisprudència de les Audiències Provincials catalanes, 
com per exemple, en la Sentència del 5 d’octubre de 
2020 de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de 
Tarragona.

Com veiem, la casuística pot ser molt variada i la liti-
giositat molt elevada. Atès que la càrrega de la prova 
recaurà en l’hereu, fora convenient que ja en vida del 
causant s’anés preparant la prova. Com va dir la Sen-
tència de l’Audiència Provincial de Barcelona (Secció 
Catorzena) de 13 de febrer de 2014 “sería necesario o 
aconsejable que los fedatarios públicos, al otorgar tes-
tamento, invocando esta causa de desheredamiento 
no se limitaran a citar literalmente la causa, sino que 
solicitaran al testador una mayor explicación o razona-
miento a fin de evitar situaciones injustas, y facilitar la 
labor de convencimiento de la realidad de la ausencia 
imputable al legitimario”.

Per evitar possibles impugnacions testamentàries o 
facilitar la defensa dels hereus seria convenient que 
com advocats donéssim un bon assessorament als 
clients al moment d’atorgar testament recollint els 
motius i fets que motiven el desheretament i, alhora, 
aconsellar al testador que preconstitueixi la prova en 
previsió d’una possible impugnació judicial de la causa 
de desheretament.        



#icabambtuDisponible a Spreaker, Ivoox o Spotify



E
ls criteris orientatius en taxacions de costes 
de l’ICAB que varen entrar en vigor el 5 
de març de 2020 i que són d’aplicació des 
d’aquella data a qualsevol taxació de costes 
o jura de comptes amb independència de la 

data d’inici del procediment o actuació judicial o de la 
data de confecció de la minuta (Disposició Final), preve-
uen que l’interès litigiós o base de càlcul ve determinat 
per l’import de la condemna en els supòsits d’esti-
mació de la pretensió exercitada, o bé per la quantia 
processal quan la sentència que condemna en costes 
sigui desestimatòria o absolutòria, llevat que la quantia 
processal no consti fixada a les actuacions o sigui poc 
raonable (Criteri 11.1). Així, quan la quantia processal es 
consideri poc raonable, a criteri de la Comissió d’Hono-
raris, s’estarà a l’interès econòmic real de l’assumpte, 
tot motivant aquesta exclusió excepcional del criteri de 
la quantia processal.

Per altra banda, el mateix Criteri 11.1 especifica que en 
defecte de tot l’anterior, la quantia base sobre la qual 
s’apliqui el grau corresponent del Criteri 6 serà la quan-
tia indeterminada fixada a l’art. 394.3 LEC, és a dir la 
xifra de 18.000 €, amb la qual cosa es podrà aplicar el 
grau superior al que correspongui per raó del tipus de 
procediment o actuació de què es tracti, d’acord amb el 
Criteri 11.10, sempre que l’única pretensió que integri la 

quantia base sigui una sola pretensió de quantia inde-
terminada.

En aquest sentit, cal tenir present que en els supòsits en 
què s’exerciti l’acció de divisió de cosa comuna en què 
no es formuli oposició per la part demandada, s’estima 
raonable prendre com a quantia base una indeterminada 
de 18.000 €, perquè no està en discussió la titularitat 
dominical, sempre que el valor de la quota titularitat de 
la part afavorida en costes no fos inferior a aquest import 
de 18.000 €, o que no es discuteixi la valoració del bé, 
en quin cas és més adient prendre com a base la dife-
rència, com a valor controvertit. En canvi, en els casos 
en què es formuli oposició pel demandat es considera 
més raonable la quantia processal, que consisteix en 
el valor de la quota o participació en la copropietat (art. 
251.3ª.6è LEC).

Tanmateix per a cadascuna de les pretensions sense un 
valor econòmic directe (custòdia, visites, etc.) s’estima 
raonable prendre en consideració una quantia indeter-
minada de 18.000 €, a excepció de l’atribució de l’ús del 
domicili conjugal, respecte de la qual es considera més 
adequat prendre una anualitat de renda contractual actu-
alitzada o de finca anàloga, segons dades publicades per 
l’Administració, i si no es pot determinar, la quantia inde-
terminada ressenyada. Mentre que en relació a les que 

LA BASE DE CÀLCUL 
ALS CRITERIS 2020 
EN DRET DE FAMÍLIA

Begoña Rodríguez Fernández
Col·legiada Núm.: 28.818

Amb aquest primer lliurament iniciem una sèrie d’articles que tenen la finalitat de divulgar 
i donar la màxima transparència possible a la forma en què s’apliquen els nous Criteris 
2020 a la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

Frederic Munné i Catarina  
Col·legiat Núm.: 17.921
Diputat de la Junta de Govern, 
responsable de la Comissió 
d’Honoraris de l’ICAB.
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tinguin quantia pròpia es prendrà com a base, o millor dit 
afegiran a la base, la quantia pròpia de cada pretensió acu-
mulada. En aquest punt cal tenir en compte que el Criteri 
13 preveu que quan s’acumulen vàries pretensions, l’inte-
rès econòmic ve determinat per la suma de la quantia de 
totes elles, sempre que tinguin entitat pròpia i no siguin 
merament accessòries unes de les altres, o es tracti de 
pretensions subsidiàries o alternatives, en quin cas es 
considera més raonable prendre com a quantia base la de 
major valor o transcendència econòmica, com preveu per 
a aquests supòsits l’art. 252.1ª LEC).

Quant a les pretensions periòdiques, d’acord amb el que 
preveu el Criteri 11.4, la quantia base serà la que corres-
pongui segons aquest ordre:

a) La quantia processal fixada al procediment o la de 10 
anualitats prevista a l’art. 251.7ª LEC, sempre que la 
seva aplicació no resulti poc raonable, com succeirà 
per exemple quan es tracti de pensions d’aliments 
a favor d’infants que no siguin de curta edat o es 
tracti de prestacions periòdiques a favor de persones 
d’avançada edat.

b) La quantia expressament acceptada per ambdues 
parts en el procediment objecte de taxació, sempre 
que la mateixa consti a les actuacions judicials.

c) La quantia total de la prestació periòdica capitalitza-
da si és determinable. De fet aquesta quantia ha de 
prevaldre sobre la processal, atès que si consta a les 
actuacions una quantia determinada que reflecteix 
l’interès econòmic real i difereix de la quantia proces-
sal, implica que la que consta a les actuacions és més 
raonable que la processal, com a mera aproximació 
formal a l’interès econòmic litigiós.

d) La quantia indeterminada de 18.000 € de l’art. 394.3 
LEC, tenint en compte l’esmentat increment de grau 
del Criteri 11.10 quan es tracti de l’única pretensió per 
calcular la quantia base.

Ara bé, un dels supòsits en què a la praxis ens trobem amb 
condemnes en costes en l’àmbit de dret de família és en 
alguns procediments de modificació de mesures defini-
tives on, pel que fa a la pretensió de modificació de les 
prestacions periòdiques en el sentit d’incrementar o reduir 
el seu import, cal tenir present que la quantia base vindrà 
donada, en el seu cas, per la diferència controvertida.

Un segon supòsit en què a la praxis hi ha condemna en 
costes en l’àmbit de dret de família és en alguns supò-
sits de recursos, tant en segona instància com en cas-

sació,  quan es desestima el recurs (art. 398 LEC), i en 
aquest sentit, cal tenir en compte que els Criteris 8 i 9 
preveuen que per a la segona instància, cassació, infrac-
ció processal i en interès de llei, l’import de les costes 
s’equipara al que correspon per a la fase d’al·legacions 
de la primera instància (amb un lleu increment respecte 
els recursos de cassació, infracció processal i en interès 
de llei),  que el criteri 10 estima entorn a la meitat de les 
costes de la tramitació íntegra de la primera instància. 
Tot això sense perjudici que quan en la tramitació del 
recurs s’hagi celebrat vista es podrà aplicar un lleu incre-
ment de l’import de les costes del recurs.

En tot cas, en matèria de recursos cal tenir present que 
la quantia base no ve pas determinada per la de la prime-
ra instància, sinó només per les concretes pretensions 
quins pronunciaments hagin estat objecte d’impugnació 
(Criteri 11.3) i que els moderats increments o reducci-
ons de grau en els supòsits de complexitat o senzillesa, 
respectivament, han d’anar referits específicament al 
recurs i no pas a la primera instància (Criteri 7), doncs no 
sempre una primera instància complexa implica neces-
sàriament una apel·lació igualment complexa.

I un tercer supòsit en què a la praxis també es donen 
condemnes en costes en l’àmbit de dret de família és 
en les execucions del títol judicial, on cal tenir present 
que la quantia base ve determinada per l’import pel qual 
es despatxi o es dugui a terme l’execució en concepte 
de principal, interessos i costes pressupostades (Criteri 
11.5). També cal tenir en compte que en les ampliacions 
de l’execució, la quantia base serà la suma de la quantia 
inicial més aquella per la qual s’acordi l’ampliació, tot i 
que les ampliacions es poden calcular per separat quan 
ja s’hagi taxat la resta del quantum executat o quan 
s’hagi formulat oposició respecte de la part inicial de la 
quantia i no per a les ampliacions o al revés.  Així com 
quan es formuli incident d’oposició, ja sigui al despatx 
d’execució inicial o a les posteriors ampliacions, i aquest 
tingui interès o quantia pròpia, com succeeix de forma 
habitual quan s’al·lega pluspetició, les costes de l’inci-
dent es calcularan de forma separada sobre la diferència, 
com a quantia controvertida en aquest (Criteri 11.7).  

En qualsevol cas, la via de constrenyiment pot compor-
tar, quan s’escaigui, una certa complexitat (Criteri 7.1) 
que caldrà tenir en compte quan procedeixi.

I pel cas que l’objecte de l’execució sigui el pronunci-
ament relatiu a la divisió de la cosa comuna o una pre-
tensió sense un valor econòmic directe, s’haurà d’estar 
a allò disposat ut supra en relació a la determinació del 
seu interès o quantia base.        



 

EL COL·LEGI ES MOU

Mª EUGÈNIA 
GAY, REELEGIDA 
COM A DEGANA 
DEL COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE 
BARCELONA
En les eleccions celebrades el dijous 3 de juny al Col·legi 
de l'Advocacia de Barcelona per renovar la totalitat de 
la seva junta de Govern va ser reelegida com a degana 
Mª Eugènia Gay per una àmplia majoria, amb un total de 
5.496 vots.

Per segon cop en la història de la Corporació es va reno-
var la totalitat de la Junta de Govern, formada pels càrrecs 
de degana, vicedegà, secretari, i tretze diputats i diputa-
des. El mandat per a cadascun dels càrrecs és de 4 anys.

En aquestes eleccions va resultar escollida tota la candi-
datura de Mª Eugènia Gay. De manera que el càrrec de 
vicedegà l’ocupa Jesús Mª Sánchez (que va obtenir 5.505 
vots); i el de secretari Joaquim de Miquel Sagnier (amb 
5.488 vots), mentre que els 13 diputats i diputades són:
Montse Pintó Sala (5.494 vots), Miquel Queralt Cabeza 
(5.476 vots), Frederic Munné Catarina ( 5.519 vots), Rosa 
Isabel Peña Sastre ( 5.477 vots), Yvonne Pavía Lalauze 
(5.498 vots), Ramón Ángel Casanova Burgués (5.497 
vots), Carles García Roqueta (5.481 vots), Núria Flaquer 
Molinas (5.506 vots), Susana Ferrer Delgadillo (5.489 
vots), Carmen Valenzuela Hidalgo ( 5.481 vots), Mireia 
Ramon Rona (5.474 vots), Paz Vallés Creixell (5.504 vots) 
i Albert Carles Subirats (5.464 vots). 

Quant al deganat, en segona posició va quedar Gonçal 
Oliveros Layola (4.099 vots), seguit de Vanessa González 
Fornas (759 vots) i Josep M. Paños Pascual (40 vots). 
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Els resultats dels altres membres de la candidatura 
encapçalada per Gonçal Oliveros Layola, van ser  Anna 
Boza Rucosa (4.056), Mireia Casals Isart (4.062 vots) 
Joana Badia Rion (4.048 vots), Sergi Blàzquez Queve-
do (4.046 vots), Sandra de la Iglesia Colet (4.048 vots), 
Ramon Estebe Blanch (4.050 vots) Antoni Ferré Mestre 
(4.078 vots), M. Francisca López-Pinto Bosch (4.080 
vots), M. Assumpció Martínez Rogés (4.044 vots), 
Lluís Mestres Nualart (4.074 vots), Christian Navarro 
Díaz (4.058 vots), Pol Olivet Rivera (4.094 vots), Núria 
Sánchez March (4.058 vots). Elpidio José Silva Pacheco 
(4.036 vots) i M. Teresa Vallverdú Baró (4.042 vots). 

De la candidatura encapçalada per Vanessa González 
Fornas, els resultats obtinguts van ser: José Delgado 
Rodríguez (747 vots), Concepción Cortés Pablo (751 vots),  
Pedro García Salinas (739 vots), Jannett Frias Fernández 
( 737 vots), Maria Yolanda Rodríguez Leonis ( 737 vots), 
Ana Maria Moreno Ciércoles (737 vots), Angelina del Pino 
García (739 vots), Ángel González Sarrate (737 vots), José 
Amigo Mosteirin (737 vots), Roman Meseguer Caraltó 
(739 vots), Ignacio Cánovas Canalda (745 vots), Juan Anto-
nio Fuertes Feliu (737 vots), Inés Jovita Santamaria Flores 
(743 vots), Mª Ángeles Valbuena Merino (741 vots) i José 
Luis Ferrer Galve (757 vots). 

El candidat a diputat David Neila Pérez va obtenir 69 vots.

PARTICIPACIÓ
L'índex de participació en aquestes eleccions va ser del 
23,07% del cens, superant el 19,83% del 2017.
Cal recordar que van tenir dret a vot en aquestes eleccions 
17.008 persones col·legiades exercents i 6.990 no exercents.

El total de votants va ser de 5.541, dels quals 4.946 cor-
responien a advocats i advocades exercents i advocats 
i advocades sense exercici i 595 a col·legiats i col·legia-
des no exercents. Va haver 29 vots en blanc i 10 nuls.
Al marge del vot per correu, va ser també possible eme-
tre el vot presencial de manera anticipada durant els dies 
1 i 2 de juny, a la seu central del Col·legi (Mallorca 283, 
Barcelona), entre les 13 i les 20 h.

Durant la jornada electoral del 3 de juny, els electors i les 
electores van poder votar de manera presencial a la seu 
del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Mallorca 283) 
entre les 9 i les 21 hores, a la Ciutat de la Justícia (Gran 
Via les Corts catalanes 111, edifici P, 1a planta) i a 10 Dele-
gacions de l'ICAB (Arenys de Mar, Badalona,  L'Hospitalet 
de Llobregat, Gavà, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú), en l'horari de 9 a 14h.

Les votacions presencials a la Delegació de Berga van 
tenir lloc el dimarts 1 de juny, de 9 a 14 h, per coincidir la 
jornada del dia 3 de juny amb una festa local. 
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D’ARA EN ENDAVANT, 
FORMACIÓ ICAB!
La formació ha estat i ha de seguir sent un pilar essen-
cial per a l'exercici de l'advocacia. Conscients que als 
nostres professionals els hem d'oferir cursos, màsters 
i jornades de les diferents branques del dret, el Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, a través del Departament 
de Formació, ha dissenyat una oferta formativa amb les 
garanties del màxim segell de qualitat, forjat arran de 
d'experiència impartint formació jurídica i de l’alt nivell 
del professorat amb què es compta. 

Per tal de donar a conèixer aquest complet programa 
formatiu, el Col·legi ha iniciat una campanya de formació, 
que podeu seguir a les xarxes socials, especialment a 
Twitter i Instagram, amb l’etiqueta #FormacióICAB. 

La campanya ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de professors i professores, exalumnes i advocades i 
advocats que enguany han cursat el postgrau o algún 
dels màsters. A tots ells i elles els volem donar les grà-
cies per participar-hi desinteressadament. 

PER INCIAR-TE EN L’ADVOCACIA,              
INSCRIU-TE A L’EPJ! ARA EN FORMAT      
PRESENCIAL I ON-LINE!
Des de fa més de 50 anys i de forma pionera, l’ICAB va 
posar en marxa l'Escola de Pràctica Jurídica per tal de 
facilitar formació eminentment pràctica als llicenciats 
-actualment graduats- en dret, doncs com deia un dels 
primers lemes de l’EPJ « A la facultat et van ensenyar 
dret, aquí t’ensenyarem a ser advocat/da». 

«El Postgrau de Pràctica Jurídica de l’Escola de Pràctica 
Jurídica aporta destresa i experiència a un llicenciat o 
llicenciada o graduat o a graduada en Dret que desitgi 
exercir l’advocacia, la formació és eminentment pràctica 
i dona les eines per a què l'advocat/da es pugui desen-
volupar en un judici. Traslladem els casos del despatx 
a l'aula" explica el coordinador de l’àrea civil de l'EPJ,  
Luis.R Pitarque  en aquesta campanya. 

És una de les alumnes que ha cur-
sat enguany el postgrau de pràctica 
jurídica. Es va assabentar d’aquesta 
formació a través de la pàgina web del 
Col·legi i va optar per ella: «la pandèmia 
per la COVID-19 va suposar un punt 
d’inflexió en la meva carrera professio-
nal i vaig decidir que havia d’aprofitar-ho 
per seguir formant-me, sobretot en 
l’àmbit pràctic, i més tenint en compte 
que podia realitzar-se online».

En aquest Postgrau els i les alumnes podran triar es-
pecialitzar-se en 2 de les 7 àrees del dret (civil, penal, 
laboral, administratiu, mercantil, família i financer). La 
professora del Postgrau Natàlia Centella destaca que «a 
través d’aquesta formació l’alumne té  una visió especi-
alitzada i pràctica de la branca del dret escollit. En el cas 
de l’especialitat que jo imparteixo, el dret administratiu, 
comporta una aproximació real a la pràctica d’aquesta 
disciplina tenint en compte que aquesta és una bran-
ca del dret àmplia, desconeguda en molts casos però 
rellevant en la vida dels ciutadans» i afegeix: «L’espe-
cialització en el dret esdevé essencial, doncs permet 
poder proporcionar als clients un assessorament d’alta 
qualificació. La qualitat i l’excel·lència han de ser valors 
diferencials a l’hora de poder prestar els nostres serveis. 
A més el món en què vivim exigeix cada cop l’especialit-
zació en pràcticament totes les professions, i l’advocacia 
no pot ni ha d’escapar d’aquesta tendència».

Jimenez ha cursat l’especialitat de família i de penal. «En 
un primer moment volia fer exclusivament una modalitat, 
penal, ja que és la matèria que menys he pogut practicar 
a nivell processal durant els últims anys. No pretenia fer 
família, ja que és la branca en la qual estic especialitzada, 
però el dia que van fer la presentació del curs, i vaig escol-
tar parlar a la professora encarregada d’aquest postgrau, 
vaig decidir que havia que fer-lo també, i no semblava tan 
mala idea cursar dos especialitats alhora, ambdós de ma-
tèries que m’apassionen; tenia temps i la possibilitat, així 
que vaig decidir fer-ne dues». 
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Per segon any consecutiu l’Escola 
ofereix dues modalitats.  Amb l’edició 
on-line podreu formar-vos còmoda-
ment des de casa, ja que potenciem 
la màxima participació i interacció 
entre els professors i l’alumnat. 
Centella considera que amb l’opció 
de les classes on-line «en un primer 
moment hem superat la barrera de 
la distància, que podia semblar més 
que un repte, però després i a mida 
que ha anat avançant el curs, tant els 

professors com els alumnes ens hem sabut adaptar i 
fer que la participació tant d’uns com altres fos igual o 
més productiva que en la modalitat presencial. A més 
aquesta modalitat ha permès arribar a un major nom-
bre de persones, més diverses i d’arreu del territori, la 
qual cosa enriqueix sens dubte l’EPJ». Per la seva part 
Jimenez afirma que «encara que al principi l’opció online 
em va suposar certes reticències en relació amb la part 
pràctica per com es gestionaria, la realitat és que tot ha 
estat molt ben organitzat i ens han donat l’opció de fer 
els casos pràctics presencials, cosa que ha estat, des de 
el meu punt de vista, molt encertat, com també el fet de 
participar en els casos de l’escola Judicial». 

En la modalitat presencial les classes es fan en grups 
reduïts d’alumnes i les aules estan condicionades per 
tal de garantir les mesures sanitàries establertes per 
fer front a la COVID-19. Aquesta opció permet conèixer 
de manera més directa i inicialment menys freda tant 
al professorat com als companys de classe, de mane-
ra que incentiva més el networking i establir amistats 
amb els companys, doncs cal que tenir en compte que 
a través d’aquests estudis alumnes que no es coneixi-
en han acabat muntant un despatx junts. El fet que les 
simulacions de judicis i altres pràctiques també es facin 
de manera presencial a les instal·lacions del Col·legi, a la 
seu del carrer de Mallorca 283, també ha facilitat deixar 
els nervis a un costat i poder concentrar-se millor, atès 
que l’espai és conegut. 

Tant si es tria una opció com una altra els i les estudi-
ants assumiran amb èxit el seu objectiu: millorar en la 
destresa pràctica de la professió en l’àmbit de l’especi-
alització jurídica desitjada. En aquest sentit, Jimenez té 
paraules de satisfacció:  «se’ns dubte recomano aquesta 
formació. He de fer especial menció al postgrau en l’es-
pecialitat de família, ja que el professorat que imparteix 
aquest postgrau són grans professionals amb molta 
habilitat comunicativa que fan l’aprenentatge molt enri-

quidor sobretot a nivell pràctic» i sentencia: «és el que 
buscava». En la mateixa línia s’expressa l’alumna Maria 
José Ferré: «A més dels coneixements jurídics i tècnics, 
el nivell del professorat és excel·lent».   

Ja estan obertes les inscripcions per a l’edició d’octubre 
2021! Tant en la modalitat on-line com la presencial. 
No ho dubtis «L’EPJ es una bona forma de poder aproxi-
mar-te a la pràctica real de les diferents disciplines, ob-
tenint una visió global de les implicacions de la pràctica 
professional. En definitiva, l’EPJ permet als i les alumnes 
obtenir les eines i recursos per a que es puguin enfron-
tar a l’exercici professional amb les màximes garanties», 
exposa la professora Centella.

NOVA EDICIÓ DELS MÀSTERS ICAB, FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA PER A L’ADVOCACIA DE FUTUR
L’especialització és una peça clau per a l’excercici de 
l’advocacia i més davant el nou context que ha generat la 
COVID-19, per això  si vols donar un impuls definitiu al teu 
currículum l’ICAB et proporciona la formació que necessites 
a través dels Màsters que imparteix, doncs ha adaptat la 
seva metodologia per a l’edició 2021-2022 amb l’objectiu de 
facilitar la millor formació en les diferents branques del dret. 

L’oferta formativa de la nova edició dels màsters, a partir 
del mes d’octubre  de 2021, inclou màsters presencials 
-en Dret Fiscal, Màster en Advocacia Penal, Màster en 
Mediació, Arbitratge i ADR i processal civil- amb afora-
ment limitat a 15 persones i màsters on line o blended 
(semi presencial): Dret dels Negocis, Màster en Com-
pliance, Màster en Dret de família i successions, Màster 
en Propietat industrial i intel·lectual, Màster en Dret Im-
mobiliari, Màster en Dret Concursal, Màster en Societat 
de la Informació, laboral i RRHH, i dret de l’esport. 

Natàlia Centella



Món Jurídic · #335 · Juny/Juliol 202128 El Col·legi es mou 

Un dels màsters als quals es vol potenciar és el Màster 
sobre Dret de l’Esport. L’advocada i membre del Comitè 
Científic d’aquest màster, MariaTeixidor, exposa que 
"vol ser un programa de referència amb una perspectiva 
integral del Dret de l'Esport". I anima a informar-se» El 
Màster Dret l'Esport -ICAB 2021/22, que comença el 19 
d’octubre, té un interessant programa. 

Per la seva part, l’advocat Mario Idoate ha cursat enguany 
el curs de Dret Concursal. «El Màster en Dret Concursal 
aprofundeix en la teoria i pràctica de la matèria concursal, 
basant-se amb la jurisprudència més actualitzada» i con-
sidera que «aquesta modalitat segueix una configuració 
blended, on s’intercalen sessions virtuals amb presencials. 
La formació a distància ofereix uns avantatges indiscutibles, 
doncs et permet seguir les classes sense desplaçaments. 
Tanmateix, l’entorn virtual no està exempt de dificultats, 
com ara la bretxa digital, que tot plegat fa més impersonals 
les interaccions» i declara que « En la meva opinió l’ICAB ha 
superat amb nota el repte d’adaptar els seus programes al 
nou entorn de pandèmia, malgrat que el factor humà és ara 
per ara, insubstituïble. D’aquí que les sessions presencials 
han aportat una combinació perfecta».

La seva confiança en la formació de l’ICAB ve de lluny, 
doncs  el curs 2013-2014 va ser alumne de l’EPJ. «En vaig 
quedar encantat, tant per la qualitat com per la magnífica 
organització. La formació de l’ICAB és d’una excel·lència 
sorprenent, sobre tot tenint en compte els preus tant 
competitius» i quan vaig rebre el Mon Jurídic -que llegeixo 
sempre doncs sovint s’hi troben articles molt interessants 
i és alhora una forma més d’estar al dia en un univers tan 
canviant com el jurídic- i vaig veure annex a la revista un 
folletó amb l’oferta de màsters com que sóc Administra-
dor Concursal, i molt recentment hi ha hagut una novetat 

important en la norma de referència, vaig pensar que era 
una magnífica oportunitat per fer reciclatge i cursar el 
màster de Concursal ofertat. No ho vaig dubtar».

Un cop finalitzat el màster afirma: «vaig encertar novament». 
El que més destaca després d’aquesta formació  «és el 
panell insuperable de ponents. La veritable primera línia del 
món concursal: catedràtics, administradors concursals,  audi-
tors, economistes i advocats,  especialistes consolidats, ma-
gistrats i magistrades de les places més vibrants, fins i tot 
del Suprem i responsables de les administracions públiques. 
Tot plegat, un claustre d’autèntic luxe.» Idoate també ressal-
ta que es tracta d’una formació d’especialització que permet 
consolidar i aprofundir en coneixements previs de manera 
intensiva i productiva, i en aquest sentit alerta que « no vol 
dir que no sigui una formació no indicada per a professionals 
que no tinguin experiència prèvia concursal. Ans al contrari, 
és perfectament recomanable per a aquest tipus de perfil, 
tot i que per assolir un aprofitament complet del màster, els 
hi requerirà un petit esforç addicional». També té paraules 
d’agraïment vers els companys i companyes amb qui he 
tingut el privilegi de compartir aula: «He tingut la fortuna de 
coincidir amb un grup tremendament heterogeni i proactiu 
on intercanviem debats jurídics, econòmics, dubtes i hem 
fet unes sinergies i un vincle fantàstic».

El Màster de Dret Penal és un dels més antics que inclou 
l’oferta de l’ICAB. L’experiència d’edició rere edició permet 
perfeccionar-lo i aquest resultat repercuteix favorablement 
en l’alumnat que el cursa. En aquest sentit, Cristina Rodrí-
guez, membre del Comitè Científic del Màster de Penal 
destaca que aquesta formació et dona seguretat per a 
excercir la professió i ressalta, molt especialment, que cada 
sessió del Màster t’ajuda a avançar uns anys en la professió”.  
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Les inscripcions per als màsters ja estan obertes! Podeu 
consultar el programa i informació detallada de tots ells 
a www.icab.cat
 

CELEBRADA UNA NOVA 
EDICIÓ DEL «TRIANGULAR 
D’UNIVERSITATS»

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va coorganitzar 
amb  la UPF Barcelona School of Management (UPF- 
BSM), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) una nova edició del «Trian-
gular d’Universitats». 

L’esdeveniment, que consisteix en una «Moot Court», és 
a dir, en una simulació de judicis on competeixen equips 
d’estudiants, hi van participar alumnes del Màster de 
l’Advocacia de les tres universitats organitzadores amb 
l’objectiu de posar de manifest la destresa dels seus 
alumnes com a futurs advocats i advocades.

Aquesta 3a edició, que va tenir lloc el divendres 7 de 
maig a la seu de la UPF Barcelona School of Management 
(UPF-BSM), va tenir un component especial de retroba-
ment precisament perquè l’edició del 2020 es va haver 
d’anul·lar a causa de la COVID-19. La UPF-BSM va fer una 
excel·lent organització a la seva seu per fer possible que 
les simulacions de judicis es poguessin desenvolupar de 
manera presencial i garantint en tot moment la seguretat 
de totes les persones que van intervenir, d’acord amb les 
mesures sanitàries vigents en aquell moment. També es 
va retransmetre la sessió per vídeo streaming, per a tots 
aquells/es que no van poder anar-hi.

El triangular d’Universitats el van disputar 6 equips de 12 
persones; dos en representació de cada universitat par-
ticipant en l’edició d’enguany, que van ser la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelo-
na (UB) i la UPF Barcelona School of Management (UPF- 
BSM). Aquests grups alhora estan especialitzats en dret 
penal o en dret civil.

Cada equip havia preparat tres judicis sobre dret penal 
i tres sobre dret civil. Els dos primers casos ja estaven 
pre-assignats i el tercer, que coincideix que és la final, el 
van disputar els equips que havien aconseguit una millor 
puntuació en les dues primeres rondes de judicis simulats.

En cada «Moot Court» els alumnes assumeixen un rol 
(ja sigui el paper de demandat o demandant) davant d’un 
tribunal -que està format per un magistrat i un represen-
tant de cada universitat- i en la següent ronda han de dur 
a terme el paper contrari.
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El lliurament de premis de la 3a edició del Triangular 
d’Universitats va comptar amb la participació del -en 
aquell moment- degà de la junta provisional de l’ICAB, 
Josep Maria Balcells, la secretaria en funcions de la 
Junta de Govern ICAB d'aquell moment Cristina Vallejo 
junt a la vicedegana de la Facultat de Dret de la UB, 
Montse Casanellas, el coordinador del Màster d’Advoca-
cia de la UAB, Lluis Brun, la porfessora de la BSM-UPF 
Estela Yélamos, i el president d’Alter Mútua, José-Félix 
Alonso-Cuevillas.

L’ICAB, EL CONSOLAT GENERAL 
DELS EMIRATS ÀRABS UNITS 
A BARCELONA I FOMENT 
DEL TREBALL NACIONAL 
FOMENTEN L’EXPANSIÓ DE 
L’ADVOCACIA ALS EAU

L’ICAB, el Consolat General dels Emirats Àrabs Units a 
Barcelona i Foment del Treball Nacional van exposar com 
l’advocacia pot expandir el seu negoci als EAU en el mar 
d’un webinar que va tenir ello el passat 17 de juny, titulat 
“Expandeix el teu negoci als Emirats Àrabs Units (EAU)”.

La diputada del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Rosa 
Peña, el cònsol General del Consolat General dels Emirats 
Àrabs Units de Barcelona, Majid Alfalasi, i el director del 
Departament Internacional de Foment del Treball, Kilian 
García, van ser els encarregats de presentar la sessió, 
que es va subdividir en tres blocs per poder exposar i  
analitzar amb detall el tema central del webinar.

En primer lloc, Hend Al-Yoha, director del Departament 
d’Inversions del Ministeri d’Economia dels Emirats Àrabs 
Units, va realitzar una descripció general del nou marc 
legal en aquest territori. A continuació, James Bernard, 
representant europeu del Dubai Multi Commodities 
Centre (DMCC), va exposar com fer negocis als EAU, po-
sant com exemple el model del DMCC. Per últim, María 
Rubert, àrbitra, advocada espanyola (resident a Dubai) i 
membre del Consell Empresarial Espanyol de Dubai va 
donar la seva visió sobre els atractius de desenvolupar 
un negoci als Emirats Àrabs Units. Tots ells van inter-
venir sota la moderació dels membres de la Comissió 
Internacional del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
Javier Alcántara i Jorge Puig. 

LEGAL LINK A DUBAI
Per clausurar l’acte es va donar a conèixer el “Legal 
Link” o missió jurídica que entre el 8 i el 12 de novem-
bre es realitzarà a Dubai, amb motiu de l’exposició inter-
nacional que organitza aquesta ciutat, per promoure la 
internacionalització de l’advocacia, per facilitar l’establi-
ment de nous contactes i crear oportunitats de negoci 
als Emirats Àrabs Units. Us animem a participar-hi. Dis-
poseu d’informació més detallada a www.icab.cat

FE D’ERRATES 
En l’article signat pel company Javier García Mayol i pu-
blicat en el Món Jurídic 334, sota el títol “Breve análisis 
sobre la sentència dictada por la CPI en el Caso On-
gwen” quan diu ""...actualmente son 24 Estados los que 
han ratificado el Estatuto de Roma.." haura de dir “124 
Estados”. 
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ESPAI CRAJ: EN DEFENSA 
DE L’ADVOCACIA

Seccions

Sota el seu parer, quin és l’objectiu de la Comis-
sió de Relacions amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ) i quina és la filosofia que inspira el treball 
d’aquesta comissió? 
El nostre objectiu és principalment ajudar a companys 
i companyes a resoldre problemes que puguin tenir en 
l’exercici de la professió, en la majoria dels casos en 
el funcionament habitual dels Jutjats, així com a les 
comissaries; de manera significada les estadístiques 
assenyalen que majoritàriament ens trobem amb pro-
blemes derivats de l’excessiva prolongació temporal 
dels processos judicials.

Com a vocal de la CRAJ, en quines jurisdiccions i 
tipus d’assumptes intervé habitualment? 
Donat que em dedico professionalment a la jurisdicció 
penal, només en aquesta estic d’alguna manera capaci-
tat per intentar ajudar. 
Dit això, la problemàtica en què ens trobem és força 
variada; des de disfuncions per la comunicació a ve-
gades poc fluida entre diferents cossos i forces de se-
guretat de l’Estat o entre aquests i la Interpol, a casos 

TENS ALGUN PROCEDIMENT QUE ÉS 
OBJECTE D’UN RETARD EXCESSIU EN 
LA TRAMITACIÓ? LA CRAJ ET DONA 
SUPORT 

Enric Bertolin 
Col·legiat Núm. 26.004 
Vocal de la Comissió de Relacions 
amb l’Administració i la Justícia 
(CRAJ)

en els quals els Jutjats no accepten causes legals de 
suspensió normalment de l’acte plenari. 

Pot destacar alguna experiència o tipus d’incidèn-
cies en les quals hagi estat sol·licitat el suport de 
la CRAJ i hagi intervingut vostè com a vocal de la 
mateixa? 
Clarament en destaco dues: en un cas va ser necessari 
comunicar-nos amb diferents jutjats, ja que un advo-
cat va descobrir que un altre company (inhabilitat a 
l’haver estat condemnat per estafa en l’exercici de la 
professió), li suplantava la seva identitat i presentava 
escrits amb les seves dades en diversos processos 
judicials penals tramitats a diferents partits judicials, o 
un altre cas en el qual vam intentar ajudar a un com-
pany que en nom d’una clienta necessitava localitzar el 
seu exmarit com a presumpte autor de la mort violenta 
del fill comú i la no fàcil col·laboració que a vegades hi 
ha entre un cos policial, la Interpol i alhora una secció 
d’una audiència provincial. Tot això dificultava notable-
ment detenir efectivament el presumpte assassí que 
s’amagava en un país de sud-americà. En aquest últim 

Com contactar amb la Comissió de Relacions 
amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)? 

 936 011 212- EXT.5345

craj@icab.cat
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cas la nostra actuació va anar dirigida a aconseguir una 
major proactivitat de les instàncies judicials i policials en 
l’efectiva detenció internacional que hi havia pendent.

En relació amb la 
seva intervenció 
sobre els retards 
excessius en la 
tramitació dels 
procediments 
judicials. Hi ha 
algun cas que des-
tacaria? 
És habitual per la 
situació general de 
sobrecàrrega de 
feina dels jutjats 
que el termini per 
dictar sentència no 
es compleixi, però 
en una determinada 
ocasió va ser ne-
cessari gestionar la 
situació de demora 
en el dictat de la 
sentència perquè 
van arribar a passar 
molts mesos i era 

un cas que en principi no tenia excessiva complexitat. 

En aquest cas, amb quins organismes es resolen 
aquests tipus d’incidència? 
Directament amb el jutjat o tribunal encarregat de l’expedient.

En el marc de la seva actuació per defensar un com-
pany o companya s’ha trobat amb alguna dificultat 
o incidència? 
Recordo el cas d’un company que va ser amenaçat per 
qui havia estat el seu propi client i va demanar ajuda a 

la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Jus-
tícia (CRAJ) per orientar degudament la seva actuació 
davant dels jutjats. En aquest cas la dificultat afegida 
precisament radicava en la greu afectació del company 
amb tot el que estava vivint, en un moment en què, 
a més a més, tot just acabava de ser pare per primer 
cop. Aquest cas denota que, de vegades, alguns com-
panys confonen els contorns propis de l’actuació de la 
CRAJ..., ja que aquesta no assessora jurídicament. 

Per què creu que hi ha un volum tan elevat de pro-
cediments que són objecte d’un retard excessiu 
en la tramitació? Com es podria revertir aquesta 
situació? 
Personalment crec que es fa un ús potser abusiu de 
l’acció penal; motiu pel qual previsiblement una admis-
sió o inadmissió a tràmit de querelles després d’una 
vista pública amb les parts i les proves que tinguin al 
seu abast, podria descarregar de feina en algun cas 
inútil als jutjats. 

Creu que ha estat en general efectiva la seva partici-
pació per a la resolució de la problemàtica? 
Crec que aquesta pregunta seria millor que les respon-
guessin els companys i companyes que he tramitat 
personalment les seves queixes. Però sí que puc dir 
que he rebut agraïments, que percebo sincers.

Creu que hi ha advocats i advocades que no conei-
xen la Comissió de Relacions amb l’Administració i 
la Justícia? 
Sí, per això aquest espai en la revista Món Jurídic 
penso que pot ser d’utilitat.

Quin és el retorn que ha percebut després de les 
intervencions en què ha participat? 
Majoritàriament l’agraïment dels companys i compa-
nyes un cop arreglada la problemàtica que va generar la 
seva queixa.

NO ET 
TRAMITEN UN 
PROCEDIMENT 
JUDICIAL 
GENERANT 
UN RETARD 
EXCESSIU? POSA’T 
EN CONTACTE 
AMB LA CRAJ I 
ET DONAREM 
SUPORT DAVANT 
ELS JUTJATS I 
TRIBUNALS 

A TENIR EN COMPTE
L’eficiència i celeritat en la tramitació són 
valors necessaris per al funcionament de la 
justícia. Amb aquesta finalitat s’han anat 
introduint reformes legals i l’aplicació de noves 
tecnologies, destacant l’ús de mitjans telemàtics 
que han permès una major agilització en aquests 
últims anys.

La carta de drets del ciutadà davant la justícia 
preveu al seu punt 19 -que la ciutadania tingui 

dret a una tramitació àgil dels assumptes que li 
afectin, que s’hauran de resoldre dins el termini 
legal i a conèixer, al seu cas, el motiu concret 
del retràs.

La Comissió de Relacions amb l’Administració 
i la Justícia (CRAJ) realitza intervencions per 
retards excessius i no justificats en procediments 
davant les diferents jurisdiccions per donar 
suport a l’exercici i al dret de la ciutadania.
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Mª EUGÈNIA GAY  
PREN POSSESSIÓ COM  
A DEGANA DE L’ICAB
 
Mª Eugènia Gay va ser proclamada el passat 14 de juny 
com a degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en 
un acte celebrat a la Sala d’Actes d’aquesta Corporació. 
La degana encapçala la junta de govern que està formada 
durant els propers 4 anys per Jesús Sánchez (vicedegà), 
Joaquim de Miquel Sagnier (secretari); i els diputats i 
diputades Montse Pintó Sala; Miquel Queralt Cabeza; Fre-
deric Munné Catarina; Rosa Isabel Peña Sastre; Yvonne 
Pavía Lalauze; Ramón Ángel Casanova Burgués; Carles 
García Roqueta; Núria Flaquer Molinas; Susana Ferrer Del-

gadillo; Carmen Valenzuela Hidalgo; Mireia Ramon Rona; 
Paz Vallés Creixell i Albert Carles Subirats.

L’acte va iniciar-se amb les paraules de benvinguda de 
Josep M. Balcells, degà de la Junta de Govern Provisi-
onal de l’ICAB -en aquell moment-, qui en primer lloc 
va felicitar Mª Eugènia Gay i a tots els membres de la 
candidatura d’aquesta per la victòria en les eleccions de 
l’ICAB i també va agrair a les altres candidatures la seva 
participació en els comicis del passat 3 de juny. També va 
tenir paraules de reconeixement per l’extraordinària tasca 
i el rigor amb què va desenvolupar la seva labor el comitè 
electoral així com les empleades i empleats del Col·legi.

En la seva intervenció Balcells va remarcar la feina 
realitzada per la Junta Provisional i el seus 8 Diputats 
durant les sis setmanes de continuïtat, per tal de garan-
tir l’activitat col·legial: “Vull agrair-los la seva fidelitat, 
treball i implicació cap a la institució”.



Món Jurídic · #335 · Juny/Juliol 2021 La Junta Informa 35

Per últim, en aquest capítol d’agraïments, va tenir unes pa-
raules d’admiració cap els companys i companyes amb que 
va formar part de Junta de Govern del Col·legi en els dar-
rers 4 anys, encapçalats per Mª Eugènia Gay. “El context 
polític, judicial, laboral i sanitari ha fet que l’anterior Junta 
que va iniciar els seu mandat el 2017 hagi hagut de fer front 
a qüestions que difícilment s’havien donat en anteriors 
legislatures, de manera tan successiva i en tan poc temps. 
Ha estat un període intens però també únic i d’una vivència 
històrica inigualable” va afirmar Balcells, i va afegir que “en 
aquest nou camí, cal no perdre mai de vista que l’advocacia 
ha de ser un actor actiu i compromès amb la societat, i ha 
de treballar per garantir la defensa dels drets i llibertats dels 
nostres ciutadans. Aquesta era i és la nostra essència des 
d’abans de l’època romana”.

Finalment va destacar la valentia, l’extraordinari esforç 
i infinita implicació de Mª Eugènia Gay durant el seu 1r 
mandat tot declarant: “El seu lideratge, la seva incom-
bustible energia i la seva capacitat de treballar han fet 
que com a diputat, advocat i com a col·legiat em pugui 
sentir enormement privilegiat de formar part de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona” i va finalitzar: “Mol-
tes gràcies i molta sort a tu i també al vicedegà, Jesús 
Sánchez, al secretari, Joaquim de Miquel, i a la resta de 
membres de la Junta de Govern en aquesta nova etapa 
que avui inicieu i que sens dubte afrontareu amb l’excel-
lència i el compromís que tant us caracteritzen”.

A continuació es va produir el relleu i presa de possessió

En el primer parlament de Mª Eugènai Gay, de nou 
com a degana del Col·legi de l’Advocacia, va mostrar un 
sentit agraïment a les autoritats assistents a l’acte i tot 
seguit va agrair profundament a l’advocacia de Barcelo-
na per confiar en un programa tranversal, integradror, i 
que recull diferents sensibilitats del dret.

La degana va donar les gràcies als membres de l’an-
terior junta de Govern, especialment a Josep M. Bal-
cells, Cristina Vallejo, Emma Gumbert, Rodolfo Tesone, 
Carlos Echavarri, Alejandro Fuentes-Lojo Rius – com a 
membres de la junta sortint- i també a Jesús Sánchez, 
Joaquim de Miquel, Camen Valenzuela, Núria Flaquer, 
Frederic Munné, Susana Ferrer, Carmen Valenzuela i  
Yvonne Pavía Lalauze. Un equip que fa 4 anys va en-
trar a la Junta de Govern per dur a terme un projecte 
solidari, integrador, innovador i ambiciós - que es va 
dur terme gràcies a la feina d’un gran equip- i que ara 
pretén consolidar-se. “Cadascú d’ells, en el seu àmbit 
d’actuació, ha anat assumint un lideratge i un com-
promís ferm amb la justícia, amb el dret, i amb el que 
la Constitució espanyola ens ha atribuït a l’advocacia: 
vetllar pels drets i llibertats de la ciutadania” va expo-
sar la degana del Col·legi.

Va afirmar que la presa de possessió era una oca-
sió per reflexionar sobre els valors que han de regir 
la professió, que s’ha d’exercir amb independència, 
amb llibertat, amb dignitat i vocació de servei públic, 
perquè l’advocacia és la responsable de prestar el ser-
vei públic de la justícia, de la qual els poders públics 
també han de ser garants. Avui assumim el lideratge 
d’aquesta institució, amb independència dels tribu-
nals  i dels poders. L’article 36 de la Constitució recull 
la funció essencial dels Col·legis professionals, no 
només per ordenar, representar i dignificar les profes-
sions i vetllar pel compliment deontològic sinó també 
per fer de contrapès davant els possibles abusos dels 
poders públics”, va declarar.
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La degana va fer un repàs dels reptes que va afrontar 
la junta durant els passats 4 anys i va senyalar els que 
tenen previstos per dur a terme en el futur:  

“En el meu discurs de fa 4 anys de presa de possessió 
demanàvem respecte per la vida. Hem estat molt cons-
cients de la importància de lluitar contra la xacra de la 
violència de gènere, que en aquests moments ens està 
sacsejant de manera espantosa. La col·laboració amb 
les diferents institucions i diferents cossos policials ha 
estat fonamental, especialment a través del protocol 
d’assistència a la víctima, per encarar aquesta violència 
que encara atempta contra el dret més fonamental, el 
dret a la vida.

Vam demanar respecte per la dignitat de les per-
sones. Aquesta ha estat una de les qüestions a les 
quals ens hi hem abocat més. Vam demanar respec-
te per la presumpció d’innocència, vam demanar 
respecte per l’estat de Dret i la democràcia. I ens 
ratifiquem, novament, en aquesta reclamació de res-
pecte”, va afirmar la degana.

Per això entre les principals fites de futur va destacar 
la creació d’un ‘Observatori de Drets de la Persona’, 
perquè “la Constitució va reconèixer i emparar molts 
drets que avui en dia han quedat en entredit, com 
per exemple, el dret a l’habitatge, el dret al treball, 
el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge. 
Cal que des d’aquest Observatori puguem analitzar 
i ser capaços de replantejar aquests drets per tal de 
donar-los la nova empenta i protecció per posar en el 
centre d’aquests drets a les persones vulnerables, 
a aquells que ho necessiten més, a les famílies, als 
menors i ciutadans i ciutadanes que s’han vist des-
emparats a conseqüència de la crisi social i econò-
mica derivada de la COVID-19 però també per la crisi 
financera de 2008”.

També es posarà en marxa l’Observatori de la Insolvèn-
cia Personal, per donar un nou impuls al mecanisme de 
la 2a oportunitat, una eina que permet prestar soluci-
ons per a la insolvència personal de deutors i deutores 
de bona fe.

Precisament la posada en marxa d’aquests dos obser-
vatoris es vol entroncar amb el Centre d’investigació 
del dret, per convertir Barcelona en un clúster d’estudi 
i anàlisi del dret. “Per continuar fent sentir la veu de 

l’advocacia davant el legislador i vetllar pels drets de la 
ciutadania”, va exposar la degana.

També des del Col·legi s’ha de posar en valor el Torn 
d’Ofici, per tornar a situar en el centre la defensa del 
dret de defensa. La degana va explicar: “Hem de ser 
capaços de reclamar i reivindicar a l’Estat una retribució 
justa, que s’adeqüi i tingui present que es tracta d’un 
servei essencial en un Estat del benestar i per això cal 
–ara més que mai- una inversió valenta, ferma i decidi-
da per part dels poders públics en aquest àmbit”.

La degana va destacar el paper que ha tingut la forma-
ció en aquests darrers 4 anys: “Es tracta d’una forma-
ció de qualitat i excel·lència, que dignifiqui la professió 
i que doni confiança a la ciutadania. Per tant continua-
rem treballant per oferir una formació d’alt nivell en el 
proper mandat.”

El dret a la igualtat ha estat i continuarà sent un pilar 
fonamental del nou projecte de la Junta. “Cal tenir en 
compte, que l’ICAB va ser pioner en implantar un pla 
d’igualtat en el si del Col·legi de l’Advocacia de Bar-
celona, que realment ens han permès denunciar les 
desigualtats que encara en la nostra societat perduren”, 
ha indicat la degana.

Des del Col·legi es vetllarà també per l’advocacia jove i con-
tinuarà sent centre neuràlgic de la corporació. “Ells són el 
present i futur de la professió i de la nostra institució”.

La degana va declarar “Avui és un dia de celebració i 
vull finalitzar posant en èmfasi la nostra lleialtat. Ens 
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vam comprometre fa 4 anys i avui ens comprometen a 
ser lleials a les institucions; lleials al Consejo General de 
la Abogacía espanyola –perquè l’ICAB  ha pogut treballar 
i ha tingut un paper molt destacat dins l’advocacia es-
panyola i ha estat un motor dins d’aquest per reivindicar 
els drets propis de la professió.  Lleials també al Consell 
de l’Advocacia Catalana per treballar conjuntament i 
reclamar una justícia més ferma a Catalunya, més digna 
i reivindicativa. Resulta fonamental anar units. Lleials al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Plegats vam 
poder actualitzar els protocols de suspensió per mater-
nitat i paternitat així com la guia per a les bones pràc-
tiques per a l’eficiència processal. Seguirem treballant 
plegats en el futur”.

També va tenir paraules d’agraïment per a l’equip 
humà que l’acompanyava i amb el qual encara aquest 
nou projecte amb molta il·lusió. “Ha destacat molt 
especialment el paper de Jesús Sánchez, vicedegà, i 
de Joaquim de Miquel, secretari; dos pilars fonamen-
tals d’aquesta campanya i d’aquests nous propòsits 
que s’inicien a partir d’avui al front del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona”. I un últim agraïment, més 
personal, el va tenir cap als seus pares i als seus 
quatre fills. “Ells saben com li costa a una mare arri-
bar a tenir un lloc de responsabilitat, el que suposa 
per a una dona treballar la seva carrera professional 
i conciliar amb la vida familiar. S’ha de reivindicar 
i s’ha d’entendre què és la corresponsabilitat, la 
concòrdia entre els homes i les dones i la igualtat, 
perquè són valors que s’han de fomentar dins la soci-
etat”, ha conclòs.

La degana va finalitzar el seu parlament amb la ma-
teixa frase que va acabar el seu discurs de pressa de 

possessió fa 4 anys i que resumeix l’objectiu princi-
pal de la Junta de Govern: “Junts ens comprometem 
a construir una advocacia més forta, més unida i més 
respectada, per contribuir així a fer una societat més 
justa, més igualitària i més lliure”

L’acte de presa de possessió de la nova Junta de 
Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va 
comptar amb l’assistència de Jesús M. Barrientos, 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC); Francisco Bañeres, fiscal del TSJC; Victoria 
Ortega, presidenta del Consejo General de la Aboga-
cía Española (CGAE); Núria Marín, presidenta de la 
Diputació de Barcelona; Eva Granados, vicepresidenta 
segona del Parlament de Catalunya; Quim Clavaguera, 
secretari general del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya; Rubén Viñuales, diputat del 
Parlament de Catalunya; Josep Lluís Trapero, major en 
cap dels Mossos d’Esquadra; José Antonio Togores, 
cap superior de la Policia a Catalunya; Pedro Veláz-
quez Moreno, cap de la guàrdia Urbana de Barcelona; 
Javier Pacheco, secretari general de CCOO a Cata-
lunya; Mª Jesús Pesqueira, degana de la Facultat de 
Dret i Empresa de la UAO; Marta Fernández, comis-
sària de la Regió Metropolitana de Barcelona; José 
Dos Santos, comissari Provincial de Barcelona de la 
Policia Nacional; José Marín, degà-president del Col-
legi de Notaris de Catalunya; Ángel Quemada, de-
gà-president del Consell de Col·legis de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya; Assumpció Puig, dega-
na del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Carlos 
Berruezo, president de l’Il·lustre Col·legi de Graduats 
Socials; Ricard Penas, president del Col·legi d’Agents 
Comercials de Barcelona; Enrique Vendrell Santiveri, 
president del Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona-Lleida; Apola Galvany, presidenta del Col-
legi d’Infermeres de Barcelona; Juli de Miquel, presi-
dent del Tribunal Arbitral de Barcelona; Estela Martín, 
degana del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona; Joan 
Martínez, degà de Col·legi d’Advocats de Granollers; 
Marta Martínez, degana del Col·legi d’Advocats i 
Advocades de Tortosa; els degans emèrits de l’ICAB 
Josep Maria Antràs, Eugeni Gay, Enric Leira, Sílvia 
Giménez-Salinas, Pedro Yúfera, Oriol Rusca; Francesc 
Tusquets, president de l’Acadèmia de Jurisprudèn-
cia i Legislació de Catalunya; Maria Eugènia Alegret, 
vicepresidenta de l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya; Begoña Castro, vicedegana 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid; Eugenio 
Ribón, diputat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Madrid, entre d’altres autoritats.



LA JUNTA DE GOVERN

Mª EUGÈNIA GAY ROSELL 
DEGANA

JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 
VICEDEGÀ

JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER       
SECRETARI

YVONNE PAVÍA LALAUZE 
TRESORERA

RAMON ÁNGEL CASANOVA 
BURGUÉS - DIPUTAT

SUSANA FERRER DELGADILLO 
OÏDORA DE COMPTES

NÚRIA FLAQUER MOLINAS 
DIPUTADA

CARLES GARCÍA ROQUETA 
DIPUTAT

FREDERIC MUNNÉ CATARINA      
DIPUTAT

ROSA ISABEL PEÑA SASTRE 
DIPUTADA

MONTSE PINTÓ SALA 
DIPUTADA

MIQUEL QUERALT CABEZA  
DIPUTAT



MIREIA RAMON RONA 
DIPUTADA

ALBERT CARLES SUBIRATS 
DIPUTAT

M. CARMEN VALENZUELA 
HIDALGO - DIPUTADA

PAZ VALLES CREIXELL 
DIPUTADA

La Junta de Govern, reunida en 
sessió ordinària de 22 de juny de 
2021, va nomenar responsables 
de diverses àrees del Col·legi, els 
membres de Junta que us indiquem 
a continuació: 

Mª Eugènia Gay Rosell, degana
Departament de Comunicació i 
Màrqueting

Jesús Sánchez García, vicedegà
Comissió de Normativa
Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia

Joaquim de Miquel Sagnier, secretari
Bibliotecari
Alter Mútua dels Advocats
Àrea de Formació (Comissió de 
Cultura i Formació)
Comissió de Normativa
Festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort

Yvonne Pavía Lalauze
Tresorera
Comissió d’Advocats d’Empresa
Seccions col·legials

Susana Ferrer Delgadillo
Oïdora de comptes
Assessoria Jurídica
Món Jurídic
Persones col·legiades no exercents 

Ramon Ángel Casanova Burgués
Comissió d’Advocats de 
Responsabilitat Civil i Assegurances
Comissió de Deontologia

Núria Flaquer Molinas
Comissió de Dones Advocades
Comissió dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat
Mediacions entre companys i 
companyes

Carles García Roqueta
Centre ADR-ICAB
Comissió d’Advocats Mediadors

Frederic Munné Catarina
Comissió d’Arbitratge
Comissió d’Honoraris

Rosa Isabel Peña Sastre
Comissió de Relacions 
Internacionals - Departament 
Internacional
Persones col·legiades no exercents

Montse Pintó Sala
Comissió d’Advocats Sèniors
Comissió de Drets de la Gent Gran
Comissió dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat
Comissió per a la Cooperació i el 
Desenvolupament (0’7%)
Comissió per a la Igualtat dels Nous 
Models de Família

Miquel Queralt Cabeza
Mutualidad General de la Abogacía
Recursos Humans
Servei d’Ocupació i Orientació 
Professional (Borsa de Treball)

Mireia Ramon Rona
Compliance
Comissió d’Intermediació i 
Responsabilitat i Assegurança 
Col·legial (CIRAC)

Albert Carles Subirats
Comissió de Dret Penitenciari
Comissió de Justícia Penal 
Internacional i Drets Humans
Comissió de la Memòria Històrica

M. Carmen Valenzuela Hidalgo
Comissió d’Estrangeria
Comissió per a la Protecció dels 
Drets dels Animals
Coral i Equip de Futbol
Comissió del Servei de Defensa 
d’Ofici i Assistència al Detingut
 
Paz Valles Creixell
Comissió de Drogues
Comissió de Prospectives 
Socioprofessionals
Comissió de Transformació Digital

ÀREES DE RESPONSABILITAT MEMBRES JUNTA GOVERN



SONIA CORROCHANO, DIRECTORA DE L’AEROPORT 
JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL PRAT
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Quins són els principals objectius que es va mar-
car al front d’aquest càrrec?
Des del 2000, l’aeroport havia anat millorant la seva 
connectivitat internacional i era fonamental consoli-
dar el procés d’incorporació de rutes de llarg radi que 
unissin Barcelona amb Amèrica i Àsia a través de vols 
directes. En paral·lel calia dotar les instal·lacions dels 
serveis de qualitat per satisfer les necessitats de les 
aerolínies que operen els vols intercontinentals i que 
aporten passatgers amb un gran valor afegit per a la 
ciutat i Catalunya.

Des de 2012, i dels projectes en què ha participat, 
de quin se sent més orgullosa?
La situació provocada per la pandèmia va aturar el món 
d’una manera mai coneguda, però era imprescindible 
poder donar continuïtat a l’activitat de l’aeroport per tal 
que s’hi poguessin operar vols essencials, tant els que 
permetien el retorn a casa de les persones com els 
que asseguraven l’arribada de bens de primera necessi-
tat, com aliments o material sanitari. Vam haver de rei-
maginar el funcionament de l’aeroport i reconvertir-ne 
els espais. Resulta molt gratificant veure que en tot 
moment l’aeroport es va mantenir operatiu i vam poder 
continuar donant un servei tan fonamental.

Què ha suposat per a la seva carrera professional 
dirigir l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat? 
Un aeroport és un indret apassionant on convergeixen 
activitats molt diverses, dirigir-lo et permet conèixer de 
primera mà i de manera aprofundida el context d’una 
infraestructura clau pel desenvolupament del territori. 
Fins llavors, havia dut a terme tasques de consultora 
d’infraestructures i sistemes i m’havia encarregat de 
les operacions aeroportuàries, però com a directora tre-
ballo d’una manera global sobre les seves implicacions 
per al conjunt de la societat, que van molt més enllà 
dels moviments d’aeronaus del dia a dia.

El 2012 quan va ocupar aquest càrrec va trencar 
“el sostre de vidre”. Què va suposar aquest fet 
a escala personal? Com creu que les dones es 
poden obrir pas en llocs de direcció?
Mai hi havia hagut una dona a la direcció de l’aero-
port, però jo sempre poso de manifest que qui em 
va proposar pel càrrec va ser un home, que mostra-
va així la confiança en una dona i a més a més, en 
el meu cas, en una dona jove. És important que les 
dones estem disposades a fer front al repte del qual 
mai hem fet i de tenir la confiança que ho podrem fer. 

“L’ampliació de l’aeroport és 
una oportunitat històrica que 

Barcelona i Catalunya han 
reclamat des de fa temps.”

Text: Roser Ripoll i Marta Sarabia
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El trànsit de passatgers a l’aeroport de Josep Tar-
radellas Barcelona-El Prat va caure l’any passat un 
75,8%, passant dels 52 milions als 12,74 milions de 
viatgers, a causa de les fortes restriccions a la mo-
bilitat per fer front a la COVID-19. Com vau gestio-
nar aquesta crisi? Què s’espera d’aquest any?
La mobilitat ha estat i segueix estant molt condici-
onada a l’evolució de la pandèmia i a les limitacions 
en els viatges. Vam adaptar les instal·lacions tant per 
garantir les condicions sanitàries com per redimen-
sionar-les a les necessitats de la demanda, ajustant 
constantment els espais operatius segons els volums 
de l’operativa. Hem implantat nous processos i me-
sures per garantir la seguretat sanitària dels usuaris i 
dels treballadors. Ara s’està començant a incrementar 
l’activitat. Es preveu que la recuperació serà progres-
siva i molt vinculada a la vacunació i l’aixecament de 
les restriccions, perquè la gent té ganes de viatjar.

Com valora la proposta d’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona? 
Estem davant una oportunitat històrica que Barcelona 
i Catalunya han reclamat des de fa temps. L’any 2018 
l’aeroport generava uns 40.000 llocs de treball i con-
tribuïa un 6,8% al PIB de Catalunya. Amb l’aeroport 
que imagina Aena podríem arribar als 83.000 llocs 

de treball directes i 365.000 en el seu impacte total, 
assolint un 8,9% del PIB de Catalunya. Ja som l’aero-
port més ben connectat amb destinacions europees, 
però cal consolidar les seves rutes amb la resta de 
continents perquè Barcelona i Catalunya estiguin en 
un primer nivell mundial. El gran interès i debat social 
que s’ha generat demostra la importància cabdal de la 
decisió que el territori ha de prendre i que en condici-
onarà el seu futur d’una manera determinant.

Es vol convertir l’aeroport de Barcelona en un hub 
internacional. Què vol dir, exactament, i quines me-
sures té previstes Aena per arribar a aquest objectiu? 
Quines conseqüències tindrà per la ciutat? I pels viat-
gers i companyies?
La possibilitat d’establir connexions de manera directa 
amb la resta del món a través de vols de llarg radi és un 
factor clau per incrementar l’activitat econòmica d’alt 
valor afegit, no només turística. Barcelona és un referent 
internacional en organització de congressos i en atrac-
ció de talent, startups i empreses de primer nivell, però 
cal donar resposta a les necessitats de les aerolínies 
perquè puguin programar més rutes intercontinentals. 
Això només ho podem aconseguir adequant l’aeroport 
perquè les terminals i les pistes puguin acollir l’operativa 
necessària dels avions “wide body” que s’utilitzen per a 
vols intercontinentals i aquests es puguin nodrir d’altres 
vols de curt i mig radi.

Hi ha cap alternativa a la Tercera Pista de l’Aeroport 
que no afecti les zones protegides?
Aena, amb la seva proposta, busca poder arribar al nom-
bre d’operacions per al que es van dissenyar originària-
ment les seves pistes. Actualment, no s’aplica aquesta 
operativa per tal de minimitzar l’impacte acústic sobre 
les zones habitades dels municipis que envolten l’aero-
port. Ara pretenem consolidar el que tenim concedit pel 
vigent Pla Director d’una manera que es redueixi encara 
més la petjada acústica. Per aconseguir-ho s’ha d’actuar 
sobre una zona protegida, però la normativa europea es-
tableix els casos en què és possible fer-ho i estem dispo-
sats a realitzar unes compensacions molt més elevades 
que les que s’exigeixen. L’economia i el medi ambient 
han de ser compatibles.

Si finalment el govern central, o bé Brussel·les, rebut-
ja el projecte d’ampliació de l’aeroport, té Aena cap 
altra alternativa? Què suposarà per a l’empresa?
Tenim clar que hem de presentar un projecte impecable 
per obtenir la conformitat de la Comissió Europea. La 
proposta que finalment es presenti, que ha de comptar 
amb les aportacions de les institucions de Catalunya, 
serà un referent en sostenibilitat i estarà d’acord amb 

“Ampliar 
l’aeroport 

equivaldria a 
doblar els llocs  
de treball que 
aquest ofereix  
i a augmentar  
el PIB més de  

dos punts”
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els requisits més exigents de les directrius europees. 
Per això proposem incrementar l’extensió de la zona 
protegida del Delta, millorar la connectivitat entre espais 
naturals i garantir la seva conservació i manteniment.

Està previst augmentar la connectivitat de l’aero-
port, no només amb els municipis propers, sinó amb 
altres CCAA a través, per exemple de la xarxa d’alta 
velocitat?
La mobilitat del futur serà intermodal. Els aeroports dis-
posaran d’una major connectivitat amb el territori i altres 
infraestructures com el ferrocarril, que ofereix un servei 
complementari al transport aeri. Actualment, s’estan 

acabant els treballs que portaran el ferrocarril fins a la 
Terminal T1. Això reduirà considerablement el trajecte al 
centre de la ciutat i permetrà les connexions amb el tren 
d’alta velocitat.

L’anomenat “passaport Covid” facilitarà la seguretat 
dels passatgers? Com s’implementarà el seu con-
trol?
El Certificat Verd Digital de la Unió Europea contribuirà a 
facilitar la mobilitat de les persones alhora que reforçarà 
les garanties amb què aquestes persones es desplacen 
sense risc per als altres. Des de fa un any ja es realitzen 
controls documentals als passatgers a través de l’app 
SPTH del Ministeri de Sanitat i un sistema de lectura de 
codis QR pensat per agilitzar la revisió documental. Ara 
el sistema s’ha actualitzat per integrar-hi aquest certificat 
i simplificar el pas dels passatgers pels controls.

Des de l’aeroport, es manté alguna relació amb l’ad-
vocacia?
No cal que expliqui precisament aquí que les relaci-
ons entre persones i entre institucions les regeixen les 
normes, i sovint les normes jurídiques. L’advocacia és 
l’eina que tots utilitzem per interactuar quan cal aplicar 
aquestes normes jurídiques. Així, la condició polièdrica 
de l’activitat aeroportuària fa que hi tinguin cabuda pràc-
ticament totes les branques del dret.

A nivell més personal, com ha viscut aquest any de 
pandèmia?
Ha estat un any dur, però ha tingut aspecte enriquidor. 
Hem vist situacions que no podíem imaginar. Hem hagut 
d’aprendre a relacionar-nos d’una manera diferent de 
com ho fèiem fins ara i a incorporar, amb molta agilitat, 
alternatives a la manera de treballar que ens han permès 
créixer i millorar com a professionals i com a éssers 
humans.

Què li agrada fer en el seu temps lliure?
El meu lleure és tan divers com ho és la meva activitat 
professional. Gaudeixo tant d’un concert de música elec-
trònica com d’una ruta de trekking per la muntanya.

Un lloc on li agrada perdre’s o una lectura què reco-
manaria 
Aquí tampoc em quedo amb un sol lloc... molts racons 
de la Costa Brava o del Pirineu em permeten gaudir de 
la companyia de la família, o de la lectura, per exemple 
l’anomalia, d’Hervé Le Tellier, és una novel·la on hi ha 
misteri i aventura, hi ha ciència i filosofia, i avions! És, 
sobretot, una lectura divertida que ens planteja, a partir 
d’un vol amb turbulències, preguntes que ens porten a 
reflexionar sobre la nostra societat.

“Aquesta ampliació 
serà impecable i no 
només aportarà un 
augment de visites 
i d’avions, sinó que 

serà un referent 
en sostenibilitat, 

millorant la 
connectivitat entre 

espais naturals 
i garantirà la 

conservació i el 
manteniment 

del delta”



La pandèmia va forçar a milers d’empleats a treballar a 
distància. Teletreball i treballar a distància és el mateix? 
Considera que els treballadors han perdut drets en veu-
re’s obligats a treballar a distància sense disposar d’una 
llei que ho regulés? 
EGE:  La regulació del treball a distància al nostre país, 
segons Reial Decret-llei 28/2020, de 22 de setembre, del 
treball a distància (BOE núm. 253 de 23.09.20), va establir 
al seu article 2 les diferents definicions; cal distingir entre 
“treball a distància”, entès com la forma d’organització del 
treball prestat des del domicili de la persona treballadora 
o del lloc triat per aquesta, amb caràcter regular, durant 
tota o part de la seva jornada; i “teletreball” entès com a 
treball a distància que s’executa mitjançant l’ús exclusiu 
o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemà-
tics i de telecomunicació. Però caldria distingir també 
crec, entre el teletreball derivat de la situació sanitària i el 
teletreball. És evident, que la situació sanitària va obligar 
adaptar-se a les empreses i els treballadors, quan encara 
no hi havia una regulació específica ni una cultura arrelada 
del teletreball.

MMR: És diferent perquè, en el teletreball, el tipus de 
feina està pensat exclusivament o prevalent via mitjans 
electrònics. En canvi, en el treball a distància, forçat de 
sobte per la pandèmia, es fa parcialment fora de les ofi-
cines (clar, quan és possible al tipus del lloc de treball) i, 
per tant, està pensat per a combinar-se en forma no oca-
sional entre l’oficina i entre el domicili o un altre lloc triat 
pel treballador amb mitjans electrònics. Allò que tenen en 
comú és que ambdós necessiten d’una bona política d’ús 
dels mitjans electrònics, on a més de protegir-se l’entorn 
electrònic s’assegurin els drets digitals dels treballadors, 
clar que diferent i adaptada segons a la modalitat i particu-
laritats del lloc de treball i de l’activitat de l’empresa. 

A

CARA CARA

ENRIQUE GARCÍA 
ECHEGOYEN
President de la Secció de  
Dret Laboral de l’ICAB
Col·legiat Núm: 15.207

Amb motiu de la crisi provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma, moltes 
empreses i treballadors han canviat de forma sobtada 
les condicions en què desenvolupen la seva feina. Entre 
aquests ocupen un lloc destacat el que comunament 
es coneix com a treball a distància. Al setembre es 
va aprovar precisament el Reial Decret-llei 28/2020, 



A

CARA

En molts casos així malauradament ha passat, doncs ha 
estat en mans d’una mala cultura empresarial a l’efecte (en 
alguns casos dels propis treballadors) que ara queda corre-
gida amb la nova regulació a l’efecte, molt especialment els 
drets digitals dels treballadors. Són diversos els factors que 
han potenciat això, entre ells la ignorància i desconeixement 
d’allò nou, la por a un ERTE i els esforços de tots en assegu-
rar la viabilitat de l’empresa en moments crítics. 

El passat 22 de setembre es va aprovar el Decret-llei 
28/2020, de  treball a distància. Quins són els principals 
avantatges que comporta disposar d’aquesta regulació? 
Es pot garantir realment una igualtat en drets i deures 
entre els treballadors en remot i els que ho fan de mane-
ra presencial, en una mateixa empresa? 
EGE:  Si una regulació és clara aporta claredat en les 
regles del joc. A més, la nova normativa pot permetre 
avançar clarament en l’acompliment d’alguns dels reptes 
de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, com 
ara els objectius de treball decent, igualtat de remuneració 
per treball d’igual valor, desvinculació del creixement eco-
nòmic de la degradació del medi ambient.
D’altra banda, la regulació nova almenys estableix uns 
paràmetres determinats en relació a la càrrega del cost 
d’aquesta mena d’activitat, els drets de les parts i els me-
canismes de control.

MMR:  En essència, són tres. En primer lloc el consens de 
què, fora de la pandèmia, el treball a distància sigui consen-
suat entre l’empresa i treballador, és a dir, no és possible si 
una de les parts no vol. En segon lloc, que es garanteixi la 
seguretat de l’entorn electrònic utilitzat, així com de l’entorn 
físic dintre del domicili amb els altres habitants i caracte-
rístiques del domicili o lloc de treball alternatiu. I, en tercer 
lloc, assegurar l’equiparació de drets entre els treballadors 

CARA

MANUEL 
MARTÍNEZ RIBAS
President de la Secció de Dret de les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de l’ICAB
Col·legiat Núm: 18.201

de 22 de setembre, de treball a distància per regular 
aquesta situació. Parlem amb el president de la secció 
de dret laboral de l’ICAB, Enrique García Echegoyen 
i amb Manuel Martínez Ribas, president de la Secció 
de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació del Col·legi, per abordar els nous aspectes que 
comporta aquesta forma de treball. 
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el treball a distància és una realitat possible i amb moltes 
avantatges competitives. 
De fet, penso que moltes empreses i treballadors així 
ho consensuaran. Sobre si es factible tornar al model 
presencial penso que no, al contrari crec que és un 
error i pèrdua d’oportunitat. Abans, a pesar de tot el que 
s’havia escrit sobre la matèria, hi havia una reticència 
generalitzada a pensar en la possibilitat d’un treball a dis-
tància generalitzat quan el lloc de treball així ho permet. 
Solament s’havia fet més viable el teletreball cercant 
territoris a on la mà d’obra és més barata. 
Per exemple, així ha passat amb els “call centres” (ope-
radores d’assistència telefònica) a territoris de Sud-Amè-
rica o Polònia, on parlen bé els nostres idiomes, tal com 
els anglesos ho varen fer primer que nosaltres entre al-
tres països amb la Índia. Però, lògicament, dependrà de 
cada tipus de lloc de treball i cultura d’empresa prepara-
da a l’efecte, així com en la forma de ser del treballador 
en fer possible i viable consensuar un treballa a distància 
o, en el seu cas, el teletreball. Els millors segur que ho 
sabran aprofitar a la fi de que tant l’empresa com el tre-
ballador guanyaran.

El teletreball comporta en molts casos una flexibilitat 
horària més gran però, a la vegada, augmenta la dificultat 
per desconnectar digitalment. Com es pot garantir que el 
treballador no es vegi obligat a fer hores extres gratuïtes?  
EGE: Tot passa per un major compliment i per tant una major 
educació en el control de temps tant de treball com de des-
cans. La desconnexió digital en els temps de descans ha de 
ser imprescindible. Haurà de ser per mitjà d’una doble tasca 
de sensibilització i de respecte a la normativa laboral en matè-
ria de durada màxima de la jornada de treball i el seu registre.

MMR:  Disseminant una bona cultura en respectar els 
drets dels treballadors, per exemple via la personalització 
de les pròpies eines informàtiques configurables sobre 
la qüestió i amb una formació a l’efecte amb controls 
circulars respectant els drets del treballadors en matèria 
dels límits en els horaris. De fet, amb la nova regulació, 
les empreses han d’implementar solucions sobre el con-
trol horari, cosa que moltes empreses encara no han fet 
i que haurien de fer si volen que el treball a distància o 
teletreball sigui un èxit en les seves empreses.

Han de ser les empreses les responsables de submi-
nistrar el material necessari per teletreballar als seus 
treballadors (portàtils, hardware especial, escàners...)? 

presencials i mig presencials afavorint encara més els seus 
drets digitals en l’entorn electrònic que en essència ja 
teníem previstos en les nostres normes i que ara queden o 
bé confirmats o, en alguns dels seus casos, més detallats 
i complementats. De fet, tot això no ens ve de nou, doncs 
va seguint la línia de la sensibilitat dels estudis i convenis 
internacionals sobre la matèria. Penso que sí, però això, 
a la pràctica i fora del que imposa la nova norma, depen-
drà molt de la cultura tant de l’empresa com també del 
treballador. Ambos, haurien de fer això una realitat, amb 
uns mínims a respectar en matèria de descansos, compen-
sacions, formacions i oportunitats en el desenvolupament 
professional, etc.

La pandèmia també ha comportat una gran salt enda-
vant en quant a la digitalització de forma global de la 
manera de treballar en tots els àmbits, des de l’educa-
ció, la sanitat, a l’administració de la justícia. Com s’ha 
d’encaixar el teletreball en les organitzacions i formes 
de treball un cop superada la pandèmia? Veuen factible 
tornar al model presencial que imperava al nostre país 
com si res hagués passat?  
EGE:  No hi ha dubte que l’expansió de la pandèmia i les 
mesures de contenció sanitària han accelerat l’arrela-
ment del teletreball. Fa uns mesos estava en boca de 
tots que “el teletreball ha vingut per quedar-se”. Expressi-
ons excessives a banda, és indubtable que el terreny de 
proves forçades a causa de la COVID-19 ha representat, 
per una banda, que les empreses hagin adoptat a corre-
cuita els mitjans tècnics per a possibilitat la continuitat 
de l’activitat quan les persones treballadores estaven 
confinades als seus domicilis. En qualsevol cas, crec que 
si bé es tornarà al Treball presencial una vegada supe-
rada la situació sanitària extrema, tant empreses com 
persones treballadores han descobert en gran manera 
el Treball a distància. No obstant això, encara ha d’existir 
una adaptació a aquest canvi de paradigma. Crec que 
encara no existeix una cultura de teletreball arrelada i 
l’ideal és la combinació de tots dos sistemes.

MMR:  Crec que s’han d’analitzar tant les avantatges com 
desavantatges del treball a distància en les lliçons apreses 
durant la pandèmia als efectes d’assegurar que els llocs de 
treball fomentin la possibilitat eficient d’aquesta modalitat 
i que aquests llocs de treball siguin possibles en l’escenari 
combinat electrònic materialitzat en les formes que siguin 
més competitives però també afavorint la reconciliació 
familiar. La part positiva del Covid és que ha demostrat que 
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Què passa en el cas que les empreses facin que els 
seus treballadors utilitzin el seu equipament personal, 
han de cobrir les despeses del software o de reparaci-
ons en cas que es faci malbé?  
EGE:  La teoria d’aquest tema és clara: el RD-llei 28/2020 
estableix clarament el dret a l’abonament i compensació 
de despeses: la persona treballadora no ha d’assumir les 
despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans 
vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. 
Sens dubte, els avanços tecnològics estan permetent la 
diferenciació entre despeses professionals i despeses 
personals. Com a exemple, podríem posar el del cotxe 
d’empresa que s’utilitza també personalment o només 
professionalment.

MMR: Convé i és una obligació de les empreses, en 
especial les que tracten informació/documents més 
sensibles, així fer-ho. Però en altres casos és possible via 
la cultura “BYOD” (en anglès, “Bring Your Own Device”, 
que vol que, en el consens de les dues parts el treballador 
aporta el seu telèfon mòbil, el seu PC, la seva connexió 
particular a Internet, etc.), si bé en aquest casos l’em-
presa ha de compensar al treballador per tot això i, sobre-
tot, comptar amb una Política sobre BYOD que reguli bé 
aquest entorn, particularment en matèria de seguretat  i, 
en tot cas, respectant els drets de la intimitat dels treba-
lladors entre els altres digitals que té i que també s’han 
d’assegurar. 
En el cas que les empreses facin que els seus treballa-
dors utilitzin el seu equipament personal, han de cobrir 
les despeses del software o de reparacions en cas que es 
faci malbé. Això ha der ser així quan la conseqüència és 
l’ús de llicències de programari pròpies pel desenvolupa-
ment laboral, també quan són aquests els que han provo-
cat la falla i també quan es tracta d’assegurar les bretxes 
de seguretat (és a dir, tant per fuites de dades personals 
o de la informació o documentació confidencial, com per 
la no disposició de la mateixa quan aquesta és crucial per 
l’activitat de l’empresa), en compliment de per exemple 
també les normes de protecció de dades o, en general, si 
ha estat resultat del seu ús pel treball. 
En d’altres casos, això pot no esdevenir necessari i, al 
contrari, podria estar absolutament exclòs sempre que el 
treball es pugui realitzar-se per part del treballador amb 
d’altres solucions i el BYOD no hagués estat un requeri-
ment pel lloc de treball perquè l’empresa ha posat a 
disposició del treballador tant maquinari com programari 
titularitat de l’empresa.

El teletreball pot contribuir en millorar la igualtat de 
gènere en les empreses, o al contrari, empitjorar-la? I 
pot incentivar el creixement del treball juvenil?  
EGE:  En cap cas ha de perjudicar la igualtat de génere. Així 
mateix, en aquest sentit, convé recordar que la normativa 
reguladora del treball a distància estableix la premissa que 
els teletreballadors no podin ser de mitjor tracte en els 
seves condicions que els treballadors presencials.
I en relació al treball juvenil, crec que pot incentivar-lo per la 
facilitat d’adaptació dels nadius digitals amb major control 
de les noves tecnologias.
En qualsevol cas, s’ha d’aprofitar l’avanç de les noves tec-
nologias perquè ,adaptant tots dos sistemes de teletreball i 
treball presencial, s’avanci també en la raonabilitat de la pres-
tació de Treball evitant l’individualisme extrem, la conculcació 
de drets individuals i la discriminació de qualsevol tipus.

MMR:  Fora del ciberassetjament que malauradament 
afavoreix l’entorn via mitjans electrònics, entenc que, a la 
contra, el pot contribuir. Doncs, el que importa a l’em-
presa, és el rendiment. De fet, el teletreball pot eliminar la 
discriminació en matèria de sexe al veure al final que un té 
una millor resposta pel mitjà electrònic sense reparar en el 
gènere de la persona que pot ser invisible darrera d’aquest 
entorn (clar, respectant la seva conciliació familiar) quan el 
mateix estigui canalitzat eminentment en forma escrita i 
amb un identificador no necessàriament vinculat amb el 
nom de pila, doncs el que més importa és l’eficiència en el 
treball dintre de la flexibilitat horària. En tot cas, serà també 
crucial establir bons canals de denúncia, a més, de filtres 
sobre paraules mal sonants o insultants o de contingut 
sexual amb també uns bons canals de denúncia anòni-
ma dintre de les pròpies eines electròniques del treball a 
distància, assegurant, alhora, que aquestes denúncies no 
siguin falses o infundades.  
Absolutament pot incentivar el treball juvenil, doncs pot 
contribuir a enfortir la formació i l’empleabilitat del jo-
vent. En tot cas, com deia, el que importa és l’eficiència 
i productivitat, cosa que queda més destacada quan un 
no té sempre al davant ni l’edat ni el gènere. Si bé, en tot 
cas, amb el jovent s’ha d’assegurar la seva integració en 
el seu desenvolupament i formació professional dins de 
l’empresa, per això la nova regulació estableix encara una 
obligació del 50% de presencialitat donat que no totes les 
empreses estan encara adaptades al nou entorn electrònic 
per a fer això possible via un entorn exclusivament electrò-
nic. Espero que les empreses aviat ho aprenguin i cerquin 
noves solucions que facin canviar la regulació a l’efecte.



GRAZIELLA MORENO GRAUPERA, 
JUTGE I ESCRIPTORA DE NOVEL·LA NEGRA
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encara es feien judicis de faltes. Com agent vaig prestar 
serveis al jutjat social número 15 de Barcelona, i a partir 
de 1993, després d’aprovar les oposicions per torn lliure, 
ja com a oficial al jutjats de primera instància i més tard 
als jutjats socials. 

El 2002 vaig aprovar les oposicions a la carrera judicial 
(torn lliure), i he exercit com a jutgessa als jutjats mixtos 
d’Amposta, Martorell i Gavà  

Recordo amb molt de carinyo tota aquesta època. En-
cara que el meu camí ha estat llarg, valoro molt haver 
desenvolupat diferents tasques en un jutjat. Tens una 
visió global i completa de la feina. 

Posteriorment va desenvolupar la seva carrera en 
el jutjat del penal 6 de Barcelona. Els procediments 
d’aquest àmbit del dret solen tenir molts compo-
nents del que es sol conèixer com “sang i fetge”. 
Afecten els casos que es porten al jutjat a la vida 
personal o amb el temps s’aprèn a separar els dos 
àmbits?
El jutjat penal em va permetre especialitzar-me en la 
jurisdicció que m’agrada més. Després d’haver treba-
llat com a instructora, sentenciar suposava un repte. 

Què la va motivar a estudiar dret?
Mai m’havia passat pel cap estudiar dret. La meva inten-
ció era ésser periodista, volia dedicar-me a escriure, però 
no vaig arribar a temps de preinscriure’m i per no perdre 
un any, vaig matricular-me a la facultat de dret. El dret 
romà em va enamorar i aquí va començar tot. 

Va plantejar-se mai l’exercici com a advocada o tenia 
clar que volia exercir com a jutge?
Crec que va ser a quart de dret quan vaig decidir que 
volia treballar a l’Administració de Justícia. Exercir l’ad-
vocacia em semblava interessant, però m’atreia més la 
maquinària judicial. 

En els inicis de la seva trajectòria professional en el 
marc de l’Administració de Justícia va prestar serveis 
en els jutjats d’instrucció i del social. Com recorda 
aquella etapa?
Vaig començar a treballar als jutjats al setembre de 
1991. Primer al jutjat de primera  instància número 34 de 
Barcelona, tres mesos com a oficial (actual gestor) in-
terina a l’espera de prendre possessió de la meva plaça 
d’agent judicial (actual auxili judicial). En aquella època 
els jutjats estaven al carrer Bergara i tot era molt caòtic. 
Eren antics jutjats de districte reconvertits en instància i 

“La incapacitació no és un càstig  
és una mesura de protecció i de 

suport a la persona”

Text: Roser Ripoll
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He estat onze anys en el penal i evidentment hi ha 
casos que t’arriben a afectar. Una de les coses que em 
fascinen de l’ésser humà és el que som capaços de fer, 
el millor i també el pitjor. De vegades sense que sembli 
que hi hagi una raó, i no és així, sempre hi ha alguna, 
però costa de veure. I sí, intentes que no t’afecti a la 
teva vida personal tot i que sovint costa aconseguir-ho.

Actualment està al jutjat de primera instància 58. Es 
demana incapacitar a un volum més gran de perso-
nes del que ens pensem? És sempre a gent gran?
Crec que algú hauria de començar a dir que la incapacita-
ció no és un càstig o una manera de limitar la voluntat de 
la persona, tot el contrari. És una mesura de protecció 
i de suport. Tal com estableix el Codi Civil de Catalunya 
la capacitat d’obrar de la persona es fonamenta en la 
seva capacitat natural, i les limitacions s’han d’interpretar 
d’una manera restrictiva, atenent a aquesta capacitat na-
tural. Qualsevol persona que per desgràcia estigui afecta-
da d’una malaltia mental, o pateixi un trastorn que limiti 
les seves capacitats cognoscitives i volitives, tingui l’edat 
que tingui, necessitarà una altra persona o una institució 
que protegeixi els seus interessos i drets. 

Considera que s’anul·la a una persona quan se la in-
capacita, o pel contrari s’està vetllant pels seus drets 
i interessos? 
Sempre es vetlla pels seus interessos. El Tribunal Su-
prem considera des de fa anys que la declaració d’inca-

pacitació ha d’ésser ajustada al cas concret. En aquest 
sentit la sentència ha d’especificar i concretar tant com 
es pugui, quines activitats pot fer la persona per sí sola 
i en quines necessita ajuda: habilitats per a la vida inde-
pendent (tenir cura de sí mateix, activitats instrumentals 
del dia a dia), habilitats en l’àmbit econòmic, jurídic i 
administratiu (decisions de contingut econòmic, accions 
judicials i contractuals), àmbit de la salut (seguiments 
de tractaments mèdics, assistència de cites mèdiques i 
consentiments informats), habilitats per l’ús del trans-
port i altres. 

Precisament la llei 8/2021, de 2 de juny, de «reforma de 
la legislación civil y procesal para apoyo de las perso-
nas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
de obrar», recull els principis de la Convenció de l’ONU 
sobre els drets de les persones amb discapacitat que ja 
va entrar en vigor en el nostre dret intern el 3 de maig 
de 2008. Totes les institucions de protecció previstes 
en aquesta llei que entrarà en vigor al setembre estan 
orientades a l’assistència i protecció de les persones que 
ho necessitin. 

Dins la formació del Postgrau de Pràctica Jurídica 
que realitza el Col·legi de l’Advocacia ha participat 
en les simulacions de judicis que fan els estudi-
ants d’aquesta formació. Què li aporta participar en 
aquestes iniciatives?
Em sembla una formació molt interessant i necessària. 
Recordo que quan vaig estudiar la carrera, això no existia. 
Simular vistes és una bona forma d’acostar a l’estudiant 
a la realitat de les sales i el prepara per l’exercici amb 
moltes garanties.

“Una de les coses 
que em fascinen 
de l’ésser humà 

és el que és  
capaç de fer, 

el millor i també 
el pitjor”



D’acord amb aquesta experiència, com valora la pre-
paració jurídica dels futurs advocats i advocades? 
Crec que hi ha una formació pràctica molt interessant i alho-
ra imprescindible. Els coneixements teòrics són necessaris, 
però aprendre a moure’t fora del despatx és essencial. 

El 2015 va publicar la seva primera novel·la «Juegos 
de maldad», a la que han seguit altres, quasi una per 
any. Com i quan es desperta la seva passió per l’es-
criptura? Com es prepara una novel·la? 
Escric des que era una nena. Al principi, novel·les de 
crims a imitació de les de l’Agatha Christie, després re-
lats de tots els colors. No em vaig llençar a publicar fins 
al 2015 però ja tenia molt material. 

Cada història és diferent. A «Juegos de maldad» volia 
explicar la realitat d’un jutjat d’instrucció de poble en 
relació a un cas real que jo vaig portar com a instructo-
ra. «Flor seca», publicada el 2017 és la continuació dels 
personatges, en una trama de corrupció policial. «El 
bosque de los inocentes» és un thriller que parla sobre 
la pederàstia i la pornografia infantil. Cada obra té la seva 
documentació i preparació, i evidentment un gran treball 
d’escriptura i de reescriptura. 

El 2019 va obtenir el premi de la Fundación QSD-Glo-
bal i del festival Cubelles Noir 2019 per «Invisibles». I 
el passat 2020 la seva novel·la «El salto de la araña» 
va obtenir el premi “Letras del Mediterráneo” ator-
gat per la Diputació de Castelló a la millor novel·la 
negra. Què han suposat aquests reconeixements?
Moltíssima il·lusió. «Invisibles» està dedicada a les per-
sones que desapareixen sense deixar rastre i a les que 
no renuncien mai a trobar-les. El reconeixement de les 
fundacions que treballen amb les famílies dels desapare-
guts suposa molt. Amb aquesta història pretenia donar 
visibilitat a aquest problema mundial i és molt gratificant 
aportar el teu granet de sorra. 
El premi atorgat a «El salto de la araña» va ser una gran 
alegria. Ambientada entre Barcelona i Vilafamés (Cas-
telló) és la història d’una parella molt jove que estan 

acusats d’un delicte d’homicidi. El protagonista, Javier, 
explica la seva infantesa, la relació amb l’Alba, i per què 
un dia va donar aquest salt que els va portar al desastre. 
És una novel·la reflexiva i intimista.

Té alguna altra obra en ment? Ens pot anticipar quelcom?
Doncs només avançar que estic amb una novel·la ambi-
entada en el món de l’advocacia, i també amb un altre 
projecte que espero que vegi la llum durant el 2022. I 
fins aquí puc dir…

“El Postgrau de 
pràctica jurídica 
de l’EPJ és una 
formació molt 
interessant i 

necessària. Simular 
vistes és una bona 
forma d’acostar 
l’estudiant a la 

realitat de les sales 
i el prepara per 
l’exercici amb 

moltes garanties”



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORATIVA

ANDRÒMINES: 
CREANT 
OPORTUNITATS
 
Tens un ordinador i ja no saps què fer-ne? Treballes a 
una empresa on properament fan un canvi de mobi-
liari o d’equips? A Andròmines donem una segona 
oportunitat a tots aquells aparells que ja no et fan 
ús, però que encara poden tenir una segona oportu-
nitat. Els recollim i n’esborrem les dades de manera 
certificada, i gràcies a aquesta gestió donem feina a 
persones en situació d’exclusió. Fa 28 anys que ge-
nerem noves oportunitats, tant per als residus, com 
per a les persones. 

Els ordinadors que rebem, un cop provats i reparats, 
es donen a famílies amb pocs recursos o s’instal·len 
en centres penitenciaris o són destinats a la venda 
de segona mà per a fer sostenible la iniciativa. Sense 

anar més lluny l’any passat, durant la situació de pan-
dèmia derivada de la COVID, vàrem fer possible que 
més de 3.143 persones poguessin estar connectades 
i seguir el curs acadèmic o relacionar-se amb els seus 
familiars (infants, joves i persones grans).

Però a més de reutilitzar ordinadors, per a poder 
acomplir la nostra finalitat social, també duem a terme 
els següents programes o serveis:

• Servei de recollida selectiva de residus i destruc-
ció de paper confidencial a empreses i gestió de 
punts verds.

• Recollida i reutilització d’aparells elèctrics: apa-
rells elèctrics en desús com rentadores, frigorí-
fics, microones, etc.

• Servei d’intermediació i ocupació: Realitzem la 
recerca proactiva d’empreses que vulguin acollir 
persones en risc en els seus processos de selec-
ció de personal i les acompanyem per trobar el 
perfil que encaixa en el lloc de treball.

• Realització de formacions professionalitzadores 
a mida, adaptades a les necessitats empresari-
als i formacions enfocades a disminuir l’escletxa 
digital.

• Recuperació d’excedents alimentaris

• Buidatges de pisos i locals

Si teniu alguna necessitat de gestió de residus, forma-
ció o idea basada en l’economia circular us animem 
a contactar amb nosaltres i tenir més informació dels 
programes tan diversos que gestionem. O bé si neces-
sites un ordinador que funcioni i vols fer una compra in-
tel·ligent apostant per la segona mà. En tots els casos 
ens trobareu a través de la web (www.andromines.net) 
o de les xarxes socials (Twitter: @Andromines, Facebo-
ok:  https://www.facebook.com/AndrominesInsercioI-
Mediambient/ o LinkedIn: linkedin.com/in/andromines). 
També ens pots trucar al 93 274 06 27

I recordeu que col·laborar amb Andròmines, sigui 
contractant els nostres serveis o comprant de segona 
mà, genera llocs de treball per a persones en situació 
d’exclusió i els permet especialitzar el seu perfil pro-
fessional, alhora que és una manera d’incentivar l’ús 
racional en el consum i l’economia circular.



D’ara endavant, 
Formació ICAB

‘21Formació ICAB
formacio@icab.cat

Escola de Pràctica Jurídica

Des de Formació ICAB volem 
adaptar-nos a la nova realitat 
construint-la. D’ara endavant 
tots canviem, pel futur de la 
teva i de la nostra professió.

Formació ICAB
formació@icab.cat
Carrer Mallorca, 281
Tel. 934 961 880  
www.icab.cat/formacio

Màsters d’Especialització
Formació Continuada
Idiomes



	

GRUP DE  
L’ADVOCACIA JOVE

Seccions

La crisi del COVID-19 i el distanciament social que 
s'ha hagut d'imposar com a mesura necessària per 
evitar la propagació de la pandèmia han provocat que 
advocats, jutges i operadors jurídics en general hagin 
hagut de trobar noves modalitats per continuar amb 
l'exercici de la justícia a distància.

En aquest context, hem pogut veure en els últims 
mesos com efectivament s’han dut a terme els pri-
mers judicis per videoconferència; possibilitat que 
no estava del tot ben regulada a les lleis processals 
aplicables.

A dia d’avui, observem com la normativa aplicable 
es va adaptant poc a poc a aquesta nova modalitat 
d’exercici de la nostra professió, de manera que ja 
ningú s’estranya quan es celebra un judici per mitjà 
d'una videoconferència. Aquesta nova realitat permet 
que tot i les evidents limitacions que la crisi sanitària 
ens ha portat, puguem seguir endavant en l’exercici 
de la nostra professió; doncs si no fora així, el ja exis-
tent retard en la celebració de vistes i judicis es veuria 
dramàticament agreujat. Així doncs, queda pel record 

l’anècdota d'aquell advocat que davant el tribunal de 
Nova York apareixia representat com un gat, conse-
qüència d'una divertida característica del programa 
zoom que l'advocat no sabia desactivar.

I més enllà de que la celebració dels judicis per vide-
oconferència suposi una conseqüència inevitable de 
l’actual situació d’emergència sanitària, és convenient 
entendre que aquesta nova modalitat ha vingut per 
quedar-se. I convé que així sigui. Dit l’anterior, soc 
plenament conscient que això pot provocar certes 
reaccions i inclús pot existir qui entengui que aques-
ta nova modalitat  pot implicar una minva en la tutela 
dels drets. Però és responsabilitat col·lectiva de totes 
les qui exercim aquesta professió -o d’alguna manera 
estem vinculades a ella- posar tots els esforços per a 
que això no sigui així. Tenim les eines necessàries per 
a garantir que l’exercici telemàtic de la justícia garan-
teixi els drets de totes les parts implicades. 

És hora de no fer desplaçar la gent al jutjat quan no és 
necessari i no ocupar innecessàriament el temps dels 
oficials i professionals al servei de la justícia. Si ho 

Eugènia Anoro Urréjola 
Col·legiada Núm: 40.519

LA DIGITALITZACIÓ DE LA 
JUSTÍCIA EN L’ACTUAL CONTEXT 
SOCIAL 
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fem, si confiem en què les eines telemàtiques actuals 
són igual o més fiables que les formes tradicionals de 
treball, crearem un ambient molt més eficient per a 
tots els professionals de la justícia i també per la ciu-
tadania. Entre d’altres, cal pensar que estalviar temps, 
tan i tan necessari atenent a l'alt volum d’assump-
tes que es gestionen en els nostres jutjats. En altres 
paraules, estalviar temps de desplaçament i temps 
d'espera a totes les professionals que operen en el 
món de la justícia pot provocar una justícia de major 
qualitat. Un judici és una experiència prou esgotadora 
de per sí com per afegir-li desplaçaments, esperes i 
altres elements de tensió innecessaris. 

La jurimetria és un altre assumpte de grandíssima impor-
tància. Si bé no ha tingut el protagonisme que es mereix 
– en gran part degut a la pandèmia-, ja fa temps que se'n 
parla. Així doncs, són diverses les eines que permeten 
anticipar un possible resultat d'un judici en funció del jut-
jat i del jutge o jutgessa que ocupi aquella plaça, inclús 
del territori i de les característiques de les parts. 

Indubtablement, la intel·ligència artificial pot con-
duir-nos a un futur en què certes disputes es dirimei-
xin amb l'assistència d'una màquina. En un futur més 
proper que llunyà, un robot serà capaç d'emetre un 
judici de valor arran d'una sèrie de fets i de fonaments 

legals que consideri d'aplicació, donant lloc a una 
resolució judicial; i segurament aquest robot estarà 
programat per una persona la qual és possible que li 
hagi traslladat els seus biaixos. Tot un repte per a la 
ètica del segle 21.

En tot cas, el que resulta evident és que és hora de 
què la justícia comenci a adquirir certs automatismes. 
Almenys determinades resolucions judicials, com les 
admissions a tràmits, haurien de generar-se automàti-
cament i aquelles poques que siguin objecte de dispu-
ta ja podrien solucionar-se amb l'ajuda del jutge.

Des de un punt de vist més pràctic, és una llàstima 
que l'administració de justícia sempre estigui manca-
da de recursos econòmics adients. Els seus resultats 
mai són immediats a diferència de les administracions 
tributàries, les quals estan dotades de tots els mitjans 
possibles i on el resultat de la recaptació és palpable 
d’una manera molt més immediata. 

En qualsevol cas, no és menys cert que els advocats 
som professionals que en principi tendim a rebutjar 
els canvis. Cal per tant apostar per un canvi de men-
talitat, que s’adapti a la nova realitat social i a l'inne-
gable impacte que les noves tecnologies estant tenint 
en totes les facetes de la nostra vida. 



E
n menos de un año el Tribunal Constitucional 
ha dedicado cuatro sentencias al arbitraje 
(46/2020, de 15 de junio; 17/2021, de 15 de 
febrero; 55/2021, de 15 de marzo y 65/2021, 
de la misma fecha).

Para enmarcar estos pronunciamientos es necesario 
recordar que, después de algunos años sin dictar nin-
guna sentencia demasiado relevante sobre arbitraje, 
con su sentencia 1/2018 de 11 de enero, el Tribunal 
Constitucional dio muestras de que algo se estaba 
cociendo sobre el tema. Con independencia de su 
concreto objeto, lo reseñable de esta sentencia fue 
que —en sus fundamentos jurídicos y en los votos 
particulares que la acompañaron— se adivinaba ya el 
debate que sobre el arbitraje ha emergido ahora en 
sus cuatro últimas resoluciones. En concreto, en dicha 
sentencia de 2018 el Tribunal Constitucional manifes-
tó, entre otras cosas, que “la impugnación del laudo 
arbitral es únicamente posible por motivos formales 
(…), con la consiguiente falta de control judicial sobre 
la cuestión de fondo” (FJ 4º). Y en el voto particular del 
Magistrado XIOL RÍOS, que acompaña a esta misma 
sentencia, pudimos leer que “el arbitraje no tiene su 
asiento en el artículo 24, que consagra el derecho a 

la tutela judicial efectiva, sino en el artículo 10 CE que 
proclama la dignidad y la autonomía de la persona”; 
afirmación muy semejante a la de ARGÜELLES, quien, 
como fundamento del derecho al arbitraje, recogido 
en la Constitución de 1812, invocó el “incontrastable 
principio de la libertad natural”.

Además de la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional 1/2018 el caldo de cultivo de sus cuatro 
últimas resoluciones sobre la materia lo completa 
un conjunto de sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en las que este alto tribunal venía 
declarando la nulidad de algunos laudos arbitrales por 
vulneración del orden público, en su vertiente material 
o económica (por ejemplo, la sentencia del TSJ de Ma-
drid núm. 3/2016, de 19 enero). No cabe duda de que, 
al someter a los laudos dictados en Madrid a este tipo 
de escrutinio, el Tribunal Superior de Justicia estaba 
minando el atractivo de dicha ciudad para la práctica del 
arbitraje, en beneficio de otras plazas con mayor o igual 
tradición arbitral como pueden ser Barcelona o Cádiz.

En este contexto se han dictado las cuatro sentencias, 
ya mencionadas, de las que interesa destacar entre 
otras cosas lo siguiente:

¿QUÉ HAY DE NUEVO, EN MATERIA 
ARBITRAL, EN LAS ÚLTIMAS 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL?

Gorka Goenechea Permisán  
Doctor en Derecho 
Col·legiat Núm: 28.983

Análisis de las recientes Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en materia 
de Arbitraje que vienen a corregir la tendencia del TSJ de Madrid en materia de 
nulidad de laudos y que afectaban a la capital para su elección como sede arbitral.
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A. El Tribunal Constitucional intenta delimitar el ámbito 
de aplicación del orden público al que se refiere el art. 
41.1(f) de la Ley de Arbitraje y, en este sentido, declara 
que “porque el concepto de orden público es poco nítido 
se multiplica el riesgo de que se convierta en un mero 
pretexto para que el órgano judicial reexamine las cues-

tiones debatidas en 
el procedimiento 
arbitral desnaturali-
zando la institución 
arbitral y vulnerando 
al final la autonomía 
de la voluntad de 
las partes” (STC 
46/2020, FJ 4º). 

En relación con esto 
mismo, advierte 
de los “riesgos de 
desbordamiento del 
concepto de orden 
público como causa 
de anulación de los 
laudos arbitrales (…) 
y de la necesidad 
de llevar a cabo una 
interpretación res-
trictiva del mismo” 
(STC 17/2021, FJ 2º). 
Para el Constitucio-
nal “si la resolución 
arbitral no puede 

tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no 
cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de 
orden público”. Y añade que “el posible control judicial del 
laudo y su conformidad con el orden público no puede 
traer como consecuencia que el órgano judicial supla al 
tribunal arbitral en su función de aplicación del Derecho” 
(STC 17/2021, FJ 2º). 

B. En relación con la motivación de los laudos, el Tribunal 
Constitucional no comparte el criterio que venía apli-
cando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sus 
últimas sentencias, porque estaría aplicando “las exigen-
cias de motivación propias de las resoluciones judiciales 
a los laudos arbitrales, ensanchando así la noción del 
orden público del artículo 41.1 (f) LA” exigencias que el 
Constitucional no entiende trasladables al ámbito arbitral 
(STC 65/2021, FJ 6º).

Desde una perspectiva crítica, entendemos que —con 
base en los artículos 24.1 y 37.4 de la Ley de Arbitraje 
y en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
y sin necesidad de invocar el artículo 24 de la Consti-
tución— el estándar de motivación de ambos tipos de 
sentencias (judicial y arbitral) debería ser idéntico. Y esto 
con independencia de que la anchura de la noción de 
orden público —que entendemos debe ser solo una— 
no dependería de las exigencias de motivación que se 
impongan a las resoluciones judiciales o arbitrales. 

C. Por último y como viene haciendo desde su senten-
cia 15/1989, el Tribunal Constitucional insiste en califi-
car al arbitraje como “equivalente jurisdiccional” (SSTC 
17/2021, FJ 2º y 65/2021, FJ 4º). 

Al hacerlo el tribunal desoye la opinión de uno de sus 
magistrados, quien elocuentemente ha sostenido que 
la expresión “equivalente jurisdiccional” no es adecua-
da para calificar al arbitraje porque parece suponer que 
este “es simplemente un sucedáneo del ejercicio de la 
función jurisdiccional” (véase el voto particular de XIOL 
RÍOS a la STC 1/2018). 

Ante esta discrepancia de criterios cabe recordar que 
—en puridad— la jurisdicción arbitral es anterior en 
el tiempo al nacimiento de la jurisdicción pública (cfr. 
DAVID, PETIT o MANRESA) por lo que es esta última 
jurisdicción la que puede ser calificada como “equiva-
lente arbitral” o “fórmula alternativa” de resolución de 
controversias. O, dicho de otro modo: si alguna juris-
dicción vino a ser “equivalente” o “alternativa” de otra 
preexistente, esa fue la jurisdicción pública respecto de 
la arbitral y no al contrario.

En definitiva, en estas cuatro sentencias el Tribunal 
Constituciones ha intentado perfilar cuáles serían los 
límites de la revisión de un laudo arbitral por la jurisdic-
ción pública, incidiendo sobre todo (i) en el concepto de 
orden público y (ii) en las exigencias de motivación de 
los laudos.

Sin embargo, no podemos terminar estas notas sin 
constatar que, después de ser dictadas dos de las 
sentencias comentadas, el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha dictado un auto de 17 de febrero de 2021 
mediante el que —entrando de oficio y contra la opinión 
del Ministerio Fiscal a analizar el fundamento de la deci-
sión adoptada por los árbitros en un laudo extranjero y 
considerando que este vulnera las normas de represión 
de la usura y, por ende, el orden público material— ha 
denegado el reconocimiento de dicho laudo, con base 
en el artículo V.2(b) del Convenio de Nueva York de 10 de 
junio de 1958, equivalente al artículo 41.1(f) de nuestra 
Ley de Arbitraje.        

EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 
MADRID VENÍA 
DECLARANDO 
LA NULIDAD DE 
ALGUNOS LAUDOS 
ARBITRALES POR 
VULNERACIÓN 
DEL ORDEN 
PÚBLICO, EN 
SU VERTIENTE 
MATERIAL O 
ECONÓMICA 



L
a nova generació de fons europeus per al perí-
ode 2021-2027 està definida, i pràcticament 
en vigor.

D’acord amb el que estableix al Reglament 
(UE, Euratom) 2020/2093 del Consell, pel qual 

s’estableix el Marc Financer Pluriennal per aquest perío-
de, i que és aplicable des de l’1/01/2021, la UE comptarà 
amb un pressupost a llarg termini valorat en 1.074.300 
milions d’euros (M€). Aquest Marc Financer es declina 
en una quarantena de fons i programes sectorials, ca-
dascun definit per un reglament, que finançaran políti-
ques com ara la cohesió econòmica, social i territorial o 
la justícia i els valors d’Europa.  

Però la novetat més significativa de la integració europea 
en matèria de finançament és la creació de l’Instrument 
de Recuperació de la UE, també batejat com a Next 
Generation EU i concretat en el Reglament 2020/2094 
del Consell. Per primera vegada i amb l’únic propòsit de 
fer front a les conseqüències de la crisi ocasionada per 
la COVID-19, la UE pot endeutar-se en els mercats de 
capitals per un màxim de fins a 750.000 M€. 

Així doncs, mai en la seva història la UE havia comptat 
amb un volum tan gran de recursos com el que ha pre-
vist per al període 2021-2027: fins a 1.824.300 M€.

COM POT BENEFICIAR-SE EL MÓN JURÍDIC  
DE CATALUNYA D’AQUESTS RECURSOS?

1. Pla de Recuperació, Transformació  
i Resiliència de l’Estat Espanyol 
L’eix central del Next Generation EU és el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència. Aquest fons, dotat amb 
672.500 M€ pel conjunt de la UE, donarà suport a les 
inversions i a les reformes públiques dels Estats mem-
bres, ajudant-los a fer front a les repercussions econòmi-
ques i socials de la pandèmia i als reptes que plantegen 
les transicions ecològica i digital. 

El segon -i no menys important- eix del Next Generation 
EU és l’anomenat REACT-EU, dotat amb 47.500 M€ per 
als anys 2021 i 2022 i que, d’acord amb el Reglament 
2020/2021, neix per a complementar amb recursos ad-
dicionals els objectius dels fons estructurals i d’inversió 
europeus (essencialment del FEDER i del Fons Social 
Europeu) i afavorir la reparació de la crisi provocada per 
la pandèmia i les seves conseqüències socials.

En aquest context, el Govern espanyol estima comptar 
pels anys 2021 a 2023 amb 72.000 M€ (uns 59.000 M€ 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i uns 12.000 
M€ del REACT-EU). També espera disposar de 79.000 
M€ addicionals provinents dels fons estructurals i d’in-
versió i dels recursos de la Política Agrària Comuna im-
putables al Marc Financer Pluriennal 2021-2027. Aquests 
darrers compten amb les seves pròpies normes de go-
vernança i execució (els programes operatius regionals i 
pluriregionals d’Espanya disposaran també recursos per 
a Catalunya).

FONS EUROPEUS  
I MÓN JURÍDIC

Conxita Font Escuder
Col·legiada Núm: 28.132

L’autora ens fa una descriptiva anàlisi de la nova generació de fons europeus pel període 
2021-2027, les novetats introduïdes en els mateixos per afrontar l’època post-pandèmica 
i els beneficis que aquests poden comportar per a la comunitat jurídica a Catalunya. 



Món Jurídic · #335 · Juny/Juliol 2021 Actualitat 59

Com a requisit per a accedir als 72.000 M€, Espanya ha 
hagut de presentar en data  30/04/2021 un Pla de Recu-
peració, Transformació i Resiliència (el Pla), que aprovarà 
el Consell de la UE un cop avaluat favorablement per la 
Comissió Europea. 

El Govern espanyol ja ha anunciat les 10 polítiques 
tractores en les que s’estructurarà aquest Pla. La quarta 
d’aquestes prioritats és la Modernització de les Adminis-
tracions Públiques que inclou, en especial, un Pla de la 
Reforma Integral i Modernització del Sistema de Justícia 
i també la digitalització d’aquest sector. La Llei 11/2020, 

de Pressupostos 
Generals de l’Estat 
per a 2021 ja con-
templa una dotació 
de 27.740.770€ en 
el pressupost del 
Ministeri de Justícia 
a càrrec del Meca-
nisme de Recupe-
ració i Resiliència, 
si bé s’ha fet una 
previsió d’inversió 
de 410 M€ fins al 
2026. La cinquena 
política tractora és 
la modernització i 
la digitalització de 
l’ecosistema de les 
empreses, especi-
alment pimes, a la 
que es destinaran el 
17,1% dels recursos 
del Pla.

2. Recursos euro-
peus gestionats  
per la Generalitat 
de Catalunya 
Serà l’Administració 
General de l’Estat 
(Ministeris i sec-
tor públic adscrit) 

l’encarregada de gestionar aquests recursos en la seva 
major part. D’acord amb el Reial Decret-llei 36/2020, de 
mesures urgents per a la modernització de la Adminis-
tració Publica i per a l’execució del Pla, les Comunitats 
Autònomes (CCAA) i les entitats locals tan sols seran 
escoltades en el procés d’elaboració. 

No obstant això, es crea una Conferència Sectorial del 
Pla com òrgan de cooperació entre l’Estat i les CCAA 

per a canalitzar adequadament la participació d’aquestes 
en els projectes i establir els mecanismes i les vies de 
cooperació i coordinació en la implementació del Pla. En 
paral·lel, les conferències sectorials - que són òrgans de 
cooperació relatius a un sector concret d’activitat pública 
i que estan integrades per la persona titular del Ministeri 
i els/les consellers autonòmics sectorials- tindran certes 
competències a l’hora d’aprovar els criteris de distribució 
de fons per a subvencions gestionades per les CCAA 
amb caràcter pluriennal.

En espera de l’activació d’aquests instruments de co-
operació, els diferents Departaments de la Generalitat 
de Catalunya i, en concret, el Departament de Justícia 
ha habilitat una secció al seu web per a recollir aquells 
projectes que puguin contribuir als objectius del Next 
Generation EU i que estiguin en relació amb els àmbits 
d’actuació del Departament.

3. Altres programes de finançament  
europeu per al món jurídic 
En el període 2021-2027 estaran disponibles dos recursos fi-
nancers específics: el programa Justícia i el programa Drets 
i Valors. La particularitat de tots dos és que s’hi accedeix via 
convocatòries de la Comissió Europea (DG Justice).

El programa Justícia comptarà amb 305 M€ per a: 1) 
donar suport a la cooperació judicial en matèria civil i 
penal i promoure l’estat de dret, la independència i la 
imparcialitat del poder judicial, 2) promoure la formació 
i 3) facilitar a tothom l’accés efectiu i no discriminatori a 
la justícia i a les vies de recurs, en particular per mitjans 
electrònics (justícia electrònica), la promoció de proce-
diments civils i penals eficaços, i el suport als drets de 
totes les víctimes de delictes, així com als drets proces-
sals de les persones sospitoses o acusades en procedi-
ments penals. 

El programa Drets i Valors, dotat amb més de 641 M€, 
té com a objectiu protegir i promoure els drets i valors 
consagrats en els Tractats, la Carta i els Convenis Inter-
nacionals de Drets Humans aplicables, en particular a 
través del suport a les organitzacions de la societat civil 
i altres interessats a nivell local, regional, nacional i trans-
nacional, així com mitjançant la promoció de la partici-
pació democràtica i cívica, amb l’objectiu de promoure 
i desenvolupar societats obertes, basades en drets, 
democràtiques, igualitàries i inclusives, sobre la base de 
l’estat de dret.

En definitiva, el món jurídic de Catalunya comptarà amb 
recursos diversos de la UE per a fer front als seus rep-
tes. Cal aprofitar-los.        

EN EL PERÍODE 
2021-2027 
ESTARAN 
DISPONIBLES 
DOS RECURSOS 
FINANCERS 
ESPECÍFICS: EL 
PROGRAMA 
JUSTÍCIA I EL 
PROGRAMA DRETS 
I VALORS. LA 
PARTICULARITAT 
DE TOTS DOS 
ÉS QUE S’HI 
ACCEDEIX VIA 
CONVOCATÒRIES 
DE LA COMISSIÓ 
EUROPEA  
(DG JUSTICE)



FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA, 
HONORARIS, ESTRANGERIA I 
TORN D’OFICI 
 
Mantenint aquesta secció trimestral del Món Jurídic, 
iniciada l’any 2016, us presentem un nou document 
relacionat amb les funcions públiques de l’ICAB, amb 
dades i criteris que poden ser d’interès procedents 
dels Departaments de Deontologia d’Honoraris, Es-
trangeria i Torn d’Ofici  
 
COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA I INTRUSISME 
PROFESSIONAL: ELS CONCEPTES JURÍDICS IN-
DETERMINATS A LA NORMATIVA DE L’ADVO-
CACIA CATALANA. ELS EFECTES DISCIPLINARIS.

La vigent Normativa de l’Advocacia Catalana (NAC), 
en vigor dels del dia 19 de febrer de 2019, de la 
mateixa manera que l’anterior vigent fins aquella 
data, estableix, com a requisit bàsic de la regulació 
disciplinària que desenvolupa, l’exigència de què 
les infraccions o actes professionals que siguin 
objecte de sanció disciplinària, estiguin prèviament 
tipificades com a tals, és a dir, com a conductes 
infractores de les disposicions de la NAC, amb la 
fixació prèvia de la major o menor gravetat d’aque-
lla falta. Això és el que determina l’article 63è de 
la NAC de forma taxativa. I aquest requisit prové 
no només de la previsió normativa, sinó, de forma 
recurrent de la doctrina constitucional (per tot SSTC 
61/1990, 116/1993, 45/1994, 151/1997, 124/2000, 
218/2005, 297/2005, 129/2006), configurant-se 
com una imperiosa necessitat de què tota conduc-
ta objecte de sanció estigui prèviament determina-
da, de tal manera que permeti la predicció amb el 
suficient grau de certesa, aquelles conductes que 
compleixin amb la previsió, i a més es pugui saber 
amb certesa, també, el tipus i grau de sanció al que 
es pugui arriscar la persona infractora, el que ha-
bitualment, en llenguatge jurídic, s’ha vingut a de-
nominar els principis de “lex praevia” i “lex certa”, 
units al de “lex scripta”, i identificats amb un darrer 
principi, també essencial, com és la interdicció de 
l’analogia en l’àmbit sancionador, la “lex stricta”.

I dins d’aquest marc de desenvolupament de l’ac-
tivitat correctora col·legial, disciplinària, és absolu-
tament rellevant mantenir un criteri estrictament 
sotmès a aquests principis, davant de la profusió de 
conceptes jurídics dels quals denominem indetermi-
nats, que són habituals en la redacció de les normes 
de conducta professional, i fins i tot en les especí-
ficament sancionadores, impedint a l’òrgan decisor 
en les funcions disciplinàries (la Junta de Govern), 
l’aplicació extensiva dels conceptes indeterminats, 
sota l’empara d’una major o menor discrecionalitat, 
atès que aquesta actuació podria ser objecte d’im-
pugnació per vulneració de l’article 25è de la CE.

Conceptes tan usualment emprats en l’àmbit pro-
fessional com la confidencialitat, la desconsidera-
ció, la justificació, la indefensió, la negligència, per 
fer tan sols uns exemples, tenen una bona càrrega 
d’indeterminació, necessitant altres paràmetres 
que els complementin, allunyats de la discreciona-
litat, com són la redacció literal de la norma, la in-
terpretació en favor del o la professional imputat, la 
més favorable, l’aplicació del principi del dubte rao-
nable, configurat a l’article 53è.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, 
o de la presumpció d’innocència, de l’article 88è, 
lletra d) de la NAC, la prèvia determinació de la con-
ducta per la jurisdicció, com ho representen, per 
exemple, les previsions disciplinàries de l’article 
65è.1 i de l’article 67è.2, lletra c) de la NAC, que en 
dues qüestions tan sensibles com la comissió de 
delictes dolosos en l’exercici de la professió, o l’ac-
tuació negligent o amb mala praxi, exigeix la prèvia 
declaració judicial ferma d’aquestes situacions, per 
condemna penal, o per sentència declarativa, cons-
tituint un pas previ a una sanció possible en virtut 
de l’especialització de la norma professional.

És impossible tècnicament detallar tant la norma 
que tipifica les conductes, fins extrems que impe-
deixin cap dubte, per la qual cosa existeix un cert 
marge de discrecionalitat lògicament, però respec-
tant els principis fonamentals, i ajustant els tipus 
i les graduacions de les sancions a una motivació 
plena i clara, que en l’àmbit de la regulació profes-
sional dels i les professionals de l’advocacia, és de 
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més fàcil comprensió, sense que siguin possible 
les remissions a altres normes (norma sancionado-
res en blanc), si aquestes altres normes són prou 
clares per la seva comprensió, com podria ser l’ar-
ticle 66è.2, lletra i) de la NAC, quan determina com 
a falta professional greu, qualsevol altra infracció 
d’un deure tipificat a la NAC, els Estatuts col·legials 
o del Consell, quan afecti els conceptes essencials 
de la relació entre professionals de l’advocacia i els 
seus clients o clientes, o entre professionals, o no 
siguin possibles les graduacions de les sancions 
per sobre dels mínims previstos per a cada grau de 
rellevància (molt greus, greus i lleus), si s’apliquen, 
motivadament, i procurant escapar el màxim de la 
indeterminació, que també contenen, els requisits 
de graduació de l’article 75è de la NAC.

Ha respectat íntegrament l’anterior regulació en ma-
tèria de relleu del secret professional, en la seva ves-
sant  també de les comunicacions confidencials entre 
companys i companyes, continguda a l’article 34è.

En concret, i dins dels supòsits que enumera sota 
les lletres a), b) i c), és objecte sempre d’interpre-
tació i contradicció el de la lletra a), que implica la 
decisió de l’ICAB, per part del president o presi-
denta de la Comissió de Deontologia, per delegació 
específica de la Junta de Govern, la consideració 
de la concurrència, en el supòsit concret examinat, 
subjecte a petició de part, dels conceptes de lesió 
injusta i greu, en la persona del mateix professio-
nal de l’advocacia, o en la del seu client o la seva 
clienta. Ambdós conceptes formen part d’un ampli 
ventall de conceptes jurídics dels quals es deno-
minen indeterminats, no per la seva sintaxi, sinó 
perquè no van assistits de cap classe de criteri de 
la seva determinació, o de les bases per fer-ho, 
sent, en conseqüència, la seva apreciació d’ordre 
discrecional, després de la deguda contradicció 
entre les parts interessades, i necessàriament amb 
els mínims antecedents de fet i fonaments jurídics 
que han permès aquella apreciació.

La pràctica diària a l’ICAB, derivada de la tramitació 
de quasi dos-cents expedients cada any, dels quals 
una bona part es troben en el supòsit del punt 1, i 

la lletra a) de l’article 34è de la NAC ha anat confi-
gurant el primer paràmetre, el més conflictiu en la 
determinació, com és el termini lesió injusta, ja que 
la gravetat, malgrat ser també un concepte jurídic 
indeterminat, és més fàcil d’acotar (interessos en 
joc, quantia, etc.), obliga a considerar com injusta 
no la impossibilitat que la protecció que ofereix 
la regulació deontològica del secret i la confiden-
cialitat dels tractes entre companyes i companys 
(exarticle 29è, lletra f) i 31è de la NAC) significa 
per guanyar un avantatge processal per al client 
o clienta, per a la seva defensa, que protegeix les 
negociacions lícites entre professionals, si no el fet 
de basar-se en el manteniment de la norma deon-
tològica suposaria un desequilibri processal per a 
la part afectada, basat, precisament, en el compli-
ment de les normes, per a una finalitat diferent de 
la que les justifiquen, produint-se, de mantenir-se, 
una injustícia, un efecte no desitjat per la norma 
prohibitiva o de salvaguarda.
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Com a exemple n’hi ha prou en pensar en els su-
pòsits en què malgrat haver existit una negociació 
entre professionals, acreditable per la correspondència 
mantinguda, una de les parts la nega, per assolir una 
declaració de mala fe o temeritat, que justifiqui la 
imposició d’unes costes processals, o la proposta 
d’acords que hagin implicat el compliment de les 
seves obligacions per una de les parts, desdient-se 
l’altra part del compromís, emparant-se en què es 
troba reflectit en comunicacions confidencials entre 
companya o companyes.

La decisió col·legial, en conseqüència, estarà sem-
pre condicionada, per una banda, en l’anàlisi del 
supòsit concret, el que exigeix que les sol·licituds 
estiguin perfectament justificades, acreditant docu-
mentalment les bases de la presumpta lesió injusta 
i greu que les motiven, i els documents dels quals 
s’insti el relleu de la seva confidencialitat o secret, i 
per altra banda, en la concurrència de la situació que 
determini que el manteniment de les normes deon-
tològiques de protecció de l’actuació professional 
(secret i confidencialitat), comportaria una injustícia, 
que s’ha de considerar patent i sens dubte raonable 
de l’apreciació, i que, a més, ha de tenir la conside-
ració de greu, molt més assimilable a l’entitat que 
motiva la petició de relleu, i menys crítica, doncs, 
pel que fa al seu concurs per accedir o no, dins de 
les facultats discrecionals del col·legi, a la petició.

COMISSIÓ D’HONORARIS

NO APLICACIÓ DEL LÍMIT DEL TERÇ DE LA 
QUANTIA DEL PROCEDIMENT PREVIST A 
L’ARTICLE 394.3 DE LA LEC EN ELS PROCE-
DIMENTS D’ARRENDAMENTS  DE RENDA 
ANTIGA.

De conformitat amb l’article 394.3 de la LEC, en els 
supòsits de condemna en costes al litigant vençut, 
aquest només estarà obligat a pagar, de la part que 
correspongui als advocats i d’altres professionals 
que no estiguin subjectes a aranzel, una quantitat 
total que no excedeixi de la tercera part de la quan-
tia del procediment, per cadascun dels litigants que 
haguessin obtingut aquest pronunciament.

Així mateix, es preveu expressament que no s’apli-
carà quan el tribunal declari la temeritat del litigant 
condemnat en costes. Ara bé, amb relació a aquest 
límit del terç, la Sala del Civil del Tribunal Suprem, 
mitjançant Interlocutòria de data 15 de setembre de 
2020 (Id Cendoj 28079110012020202517), resol un 
recurs de revisió contra el decret dictat en seu d’un 
incident d’impugnació per excessives de la taxació 
de les costes meritades per la no admissió d’un 
recurs de cassació, que dimana d’un procediment 
ordinari sobre resolució de contracte d’arrendament 
d’habitatge subjecte al règim de la LAU de 1964 per 
causa de necessitat on consta fixada la quantia del 
procediment en la xifra de 774 euros, corresponent 
a una anualitat de la renda (regla 9a de l’article 251 
de la LEC), i es pronuncia en el sentit de considerar 
que no és aplicable a plets com aquests, seguits per 
quantia indeterminada, però molt baixa, atès que 
una aplicació automàtica de l’article 394.3 de la LEC 
conduiria a fixar els honoraris de la defensa lletrada 
en una xifra que no es correspondria amb el verita-
ble esforç de dedicació i estudi realitzat en atenció a 
la complexitat de l’assumpte.

Així, fonamenta que “amb la reforma de la LEC de 
2009, la regla per a determinar la quantia en aquest 
tipus de procediment és la 9a de l’article 251 LEC, 
que remet a l’import d’una anualitat de la renda, 
quantitat que en arrendaments de renda antiga sol 
estar molt per sota dels preus de mercat”. I que 
“atès que aquesta modificació legal no es va con-
cordar amb l’article 394.3 de la LEC, que va roman-
dre inalterat, el resultat d’aplicar el límit del terç a 
plets com aquest, seguits per quantia indeterminada 
però molt baixa, és que l’import dels honoraris es 
pot fixar en una xifra ridícula”.

Igualment, afegeix que “a l’anterior argument, se 
suma que, segons doctrina reiterada d’aquesta 
sala, per a la fixació dels honoraris de lletrat no s’ha 
d’atendre únicament a la quantia litigiosa o inte-
rès econòmic de l’assumpte”. I que a “a aquests 
efectes, procedeix recordar (fent menció entre les 
més recents, a les interlocutòries de 18 de febrer 
de 2020, rec. 1604/2017, 4 de febrer de 2020, rec. 
112/2017, i 14 de gener de 2020, rec. 2467/2013) 
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que, com la taxació té únicament per objecte la 
càrrega que ha de suportar el condemnat en costes 
respecte dels honoraris del lletrat minutant, la minu-
ta inclosa a la taxació ha de ser una mitja ponderada 
i raonable dintre dels paràmetres de la professió, no 
només calculada d’acord a criteris de quantia, sinó 
a més adequada a les circumstàncies concurrents 
en el plet, el grau de complexitat de l’assumpte, 
la fase del procés en què ens trobem, els motius 
del recurs, l’extensió i desenvolupament de l’escrit 
d’impugnació del mateix, la intervenció d’altres pro-
fessionals en la mateixa posició processal i les minu-
tes per ells presentades a efectes de la seva inclusió 
a la taxació de costes.”

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA

L’EFICÀCIA DE LES AUTORITZACIONS DE 
RESIDÈNCIA NO ESTÀ CONDICIONADA A 
LA POSSESSIÓ DE LA TARGETA D’IDENTITAT 
D’ESTRANGER

Malgrat disposar d’una resolució administrativa con-
cedint l’autorització de residència o de residència i 
treball sol·licitada, les persones estrangeres titulars 
d’aquestes autoritzacions tenen dificultat per fer val-
dre la seva eficàcia davant de tercers si no es troben 
documentats amb la targeta d’identitat d’estrangers 
(TIE). Aquesta dificultat s’ha vist agreujada per la falta 
de cites prèvies per tramitar l’expedició de la TIE en 
la comissaria de policia corresponent, provocant se-
riosos problemes en l’exercici dels drets derivats de 
la condició de resident a Espanya.

Per pal·liar-los, la Comissió d’Estrangeria va traslladar 
a les Administracions implicades en la gestió de les 
cites prèvies per tràmits policials d’estrangeria una 
sèrie de propostes que incloïa, entre altres, la indica-
ció expressa en les resolucions favorables d’autoritza-
cions d’estada, de residència i de residència i treball 
que l’eficàcia de l’autorització concedida no està 
condicionada a l’obtenció de la TIE.

El novembre de l’any passat, la Secretaria d’Estat de 
Migracions, en coordinació amb el Ministeri de l’Inte-
rior, acordaren incloure en les resolucions de con-

cessió, tant inicials com de renovació o de pròrroga 
d’autoritzacions, el recordatori de què la simple tinen-
ça de la resolució produeix efectes davant l’Adminis-
tració i de tercers, i que la seva eficàcia no es troba 
condicionada a l’obtenció de la TIE.

Així mateix, s’inclou aquesta informació en la seu 
electrònica de la Secretaria d’Estat d’administracions 
públiques pels tràmits de presa d’empremtes, expe-
dició de targeta i renovació de la targeta de residèn-
cia de llarga durada.

Aquesta acció coordinada permet a les persones 
estrangeres que hagin obtingut una resolució favo-
rable utilitzar-la per fer valdre davant de tercers els 
drets inherents a l’autorització durant el temps que 
transcorre des de la seva notificació o, si s’escau, des 
de l’alta del treballador en la Seguretat Social fins al 
moment d’obtenir la TIE. 
 

DEPARTAMENT DE TOAD/SOJ-SOM/SERTRA I 
ÀREA JURÍDICA

Els serveis integrants al Departament del Torn d’Ofici 
passen regularment enquestes encarregades a una 
empresa externa. De conformitat amb les mateixes, la 
puntuació obtinguda al nostre departament és:

• Puntuació de lletrats/des d’aspectes de gestió: 8,08

• Puntuació de lletrats/des d’aspectes econòmics: 5,32

• Puntuació d’usuaris/es de JG: 8,87

• Puntuació d’usuaris/es del SOJ: 8,04

Segon es pot concloure, el treball i la gestió està 
molt bé valorada, sent  menor la puntuació relativa a 
la quantia dels mòduls de pagament del torn d’ofici, 
integrat segon cens de lletrats i lletrades a data 31 de 
desembre 2020 per 3.191. Respecte al treball realitzat 
pel departament quart trimestre 2020 s’han efectuat:

• Nombre de designes: 13.890
• Nombre de telefonemes: 12.166
• Nombre d’actuacions professionals justificades: 44.632
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CONSULTES ATESES EN ELS DIFERENTS 
PUNTS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA I MEDIADO-
RA DE L’ICAB EN EL 4T TRIMESTRE DE 2020 

Cal ressaltar que la nova situació creada per la pandè-
mia sanitària, ens exigeix l’obligació d’un esforç afegit.

LLETRATS i LLETRADES:
A aquest mateix període i respecte a l’actuació dels 
lletrats i lletrades d’ofici s’han obert un total de 
26.684 expedients de Justícia Gratuïta:

• 9.158 civils, 922 víctimes VIGE i 16.704 penals.

• Expedients informatius oberts 4t trimestre 2020: 1.188

• Expedients disciplinaris de l’any 2020: 44

• Sancions: (3 lleus, 1 greu i 7 molt greus)

Tenim en consideració que l’elevadíssim nombre d’ac-
tuacions i designes d’ofici es correspon a un  percen-
tatge petit.

Per tal de mantenir la informació respecte al benefi-
ci de justícia gratuïta, s’agrega el següent article:

ACCÉS A L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA: 
Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica 
Gratuïta

La superació dels límits econòmics per part de les 
persones sol·licitants d’assistència jurídica gratuïta 
que puguin suposar la denegació del dret després 
de la valoració que es fa en l’ICAB, no implica “per 
se” que aquesta resolució sigui definitiva, ja que 
l’article 6 de la LAJG reserva a la CAJGB la possibi-
litat de la concessió extraordinària del dret en aten-
ció a altres factors.

On i per part de qui s’obren els expedients de 
justícia gratuïta?
Els expedients es poden obrir tant en el departa-
ment del SOJ, quan les persones accedeixen a 
través de la petició d’orientació jurídica o bé direc-
tament en el departament del SERTRA respecte 
a la part d’expedients que arriben a través de vies 
telemàtiques per correu electrònic o bé per correu 
ordinari.

Quina és la valoració que es fa en el SERTRA?
Per part de les persones que fan els dictàmens es 
tenen en compte i es posen en correlació el per-

CENTRE CONSULTES

CIUTAT JUSTÍCIA 5685

LABORAL 1268

DELEGACIONS 3166

DIPUTACIÓ 638

OAC 655

TOTAL 11412
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fil de la unitat familiar amb la situació econòmica i 
patrimonial així com el tipus de procediment (art. 3 
LAJG). 

Aquest a partir de l’any 2021 variarà per la pujada 
de l’IPREM recollida als Pressupostos Generals de 
l’Estat.

Quin tipus de dictàmens es poden fer per part 
del SERTRA?
Els més habituals són els descrits com a “Favo-
rables i Desfavorables” generals si bé després 
cadascun d’ells poden tenir alguna particularitat. 
Entre els dictàmens desfavorables estan els que 
es classifiquen com D2 quan per part de la perso-
na que dictamina s’aprecien circumstàncies que 
podrien ser susceptibles de ser descrites com 
d’extraordinàries segons l’art. 5 de la LAJG i, per 
tant, de ser reconegut el dret sol·licitat. En aquest 
sentit s’informa el ciutadà.

El dictamen negatiu de l’ICAB implica que  
el nostre client no podrà accedir als beneficis  
de la JG?
No. El dictamen de l’ICAB no és definitiu i, per 
tant, es pot recorre a la Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de Barcelona que és l’òrgan que 
pot reconèixer el dret en els supòsits considerats 
excepcionals.

Es pot tenir assistència jurídica gratuïta si hem 
sobrepassat els límits econòmics?
Sí. Seria possible el reconeixement excepcional 
sempre que no es superi el quíntuple de l’IPREM i 
atenent a circumstàncies familiars com formar part 
d’una família nombrosa especial, tenir familiars a 
càrrec i la valoració del cost que puguin suposar 
les despeses derivades de l’inici del procediment. 
L’article 5 també assenyala que podran tenir la con-
sideració de circumstàncies excepcionals aquelles 
relacionades amb la salut de la persona sol·licitant 
així com a aquelles altres que acreditin una disca-
pacitat de les reconegudes en l’art. 1.2 de la Llei 
51/2003, de 2 de desembre d’igualtat d’oportuni-
tats i no discriminació i accessibilitat a les persones 
amb discapacitat.

El reconeixement excepcional del dret implica la 
concessió de totes les prestacions de l’art. 6 de 
la LAJG?
No. Serà la mateixa CAJGB qui determinarà de 
forma expressa en cada cas quines seran les pres-
tacions que li podran ser aplicades al sol·licitant.

NOTÍCIA D’INTERÈS:
Per fi, recordar que l’any 2020 va finalitzar amb una 
molt bona notícia: La nova Llei del Parlament de Ca-
talunya, la 17/2020, de 22 de desembre, publicada 
al DOGC el dia 24 de desembre de Modificació de 
la Llei 5/2008, del dret a l’erradicació a la violència 
masclista ha suposat un gran assoliment sempre 
reivindicat per l’ICAB en assenyalar la perceptivitat 
de l’assistència lletrada a víctimes de violència mas-
clista des de la primera declaració.

Aquesta llei té una gran incidència al nostre servei, 
ja que és necessari recordar que les víctimes de gè-
nere, segon a l’art. 2 de la Llei 1/1996 d’Assistència 
Jurídica Gratuïta tenen dret a aquesta amb indepen-
dència de la seva capacitat econòmica fins que es 
mantingui la seva situació de víctima. 

Ara bé, La Llei del Parlament de Catalunya amplia 
els tipus de violència masclista a molts més àmbits 
segon recull el seu art. 4 que modifica l’art. 5 de 
la Llei 5/2008. Pròximament avisarem de la nova 
organització del torn, per tal d’atendre tant a les 
víctimes de violència de gènere, segons la Llei es-
tatal, com a les víctimes de violència masclista a la 
primera declaració.



FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB PRIMER TRIMESTRE 2021

DADES SOBRE DEONTOLOGIA, 
HONORARIS, ESTRANGERIA I 
TORN D’OFICI 

DADES SOBRE DEONTOLOGIA, COMISSIÓ DE 
DEONTOLOGIA: I INTRUSISME PROFESSIO-
NAL,  PUBLICACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL 
NOU “ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA 
ESPAÑOLA (EGA).”

Al BOE del passat 24 de març de 2021, amb el 
número 4568 (pàgina 33597 i següents), es va 
publicar, amb anys d’espera des de la reforma 
elaborada pel Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE), el nou EGA, sota la forma de 
Reial Decreta (RD) número 135/2021, de 2 de 
març, norma que introdueix, a nivell estatal, i 
amb respecte lògicament a les competències 
autonòmiques en aquesta matèria, un bon nom-
bre de novetats, tant en funció de l’adequació i 
modernització de la norma a les diferents modifi-
cacions legals operades des de l’aprovació, l’any 
2001, de l’anterior EGA,  algunes de caràcter 
substancial, com la denominada Llei Omnibús, de 
2009,  de lliure accés a les activitats de serveis  i 
al seu exercici, altres de caràcter expressament 
innovador (polítiques socials, conciliació de la 
vida familiar i professional, política de qualitat,  
formació, etc.), i d’altres directament dirigides a 
l’adequació de la norma a la realitat tecnològica 
i l’ús dels seus mitjans (articles 1 a 118), com en 
la introducció de novetats substancials en l’àmbit 
disciplinari, amb introducció de la responsabilitat 
disciplinària de les societats professionals, o dels 
tutors o tutores en les pràctiques externes dels 
cursos o màsters d’accés  a la professió ( articles 
119 a 141).

El nou EGA que va entrar en vigor,  el dia 1 de 
juliol de 2021, segons disposa la Disposició 
Final Quarta del RD, deixa a salvaguarda ex-
pressament les normes autonòmiques dictades 
en l’exercici de les respectives competències, 
d’acord amb el que disposa la Disposició Final 
Segona, per tant que no ha d’afectar, en allò 

que no sigui competència exclusiva regulada en 
la norma, al que disposa la vigent Normativa de 
l’Advocacia Catalana (Resolució JUS 110/2019, 
de 22 de gener, que l’adequa a la legalitat pre-
vista a la Llei 7/2006, de 31 de març, de l’exer-
cici de les professions titulades i dels col.legis 
professionals, publicada al DOG  7799 de data  3 
0-01-2019), encara que si pugui afectar al que no 
es trobi, en conseqüència, en aquesta regulació 
autonòmica.

En tot cas el EGA, a la seva Disposició Final  Ter-
cera, concedeix un termini d’un any a col.legis i 
al CGAE, afectats per la norma estatal, per ade-
quar els seus estatuts, o reglaments interiors, a 
les seves disposicions, i estableix la seva jerar-
quia en el supòsit de conflictes de normes amb 
aquells estatuts o reglaments.

I en quant al règim de transitorietat de la norma, 
les Disposicions Transitòries  primera a quarta,  
fonamentalment en quant a règim disciplinari 
(Disposició Transitòria  primera i segona),  esta-
bleix el règim de la norma més favorable a qui es 
trobi immers en un expedient disciplinari, man-
tenint-se la norma anterior, i el seu règim disci-
plinari (notablement més favorable a l’infractor 
o infractora), el EGA de 2021 pels fets succe-
ïts amb anterioritat a l’1 de juliol de 2021, amb 
exclusió d’aquells procediments en fase d’infor-
maciò prèvia, els quals, si esdevenen expedients 
disciplinaris desprès d’aquella data, ja es regiran 
per les disposicions del nou EGA. Les Disposi-
cions Transitòries tercera i quarta únicament fan 
referència al manteniment dels drets adquirits 
amb l’anterior EGA i i el manteniment de les con-
dicions dels càrrecs electes amb anterioritat a la 
data d’entrada en vigor.

Finalment, i com a qüestió merament informati-
va, però de rellevància als efectes del desenvo-
lupament de les proves d’accés a la professió, la 
norma que serà d’estudi i d’aplicació per aques-
tes proves serà el nou EGA, en funció de la data 
de publicació de la convocatòria pública de la 
prova d’accés, per allò que la seva exigibilitat es 
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produirà per la convocatòria que es publiqui des-
près de l’1 de juliol de 2021, i les següents.

COMISSIÓ HONORARIS: VIES DE RECLA-
MACIÓ JUDICIAL D’HONORARIS AL PROPI 
CLIENT

Davant l’impagament dels honoraris professio-
nals corresponents a l’actuació professional de 
l’advocacia, es pot optar entre aquestes tres vies 
de reclamació judicial:

1. Procediment de jura de comptes (article 35 
LEC).

2. Procediment monitori (articles 812 i se-
güents LEC), que en el cas que el deutor for-
muli oposició es resoldrà definitivament en 
el judici que correspongui (verbal u ordinari), 
tal com així es disposa a l’article 818.1 LEC.

3. Judici verbal u ordinari. De conformitat amb 
l’article 250.2 LEC, quan l’import dels hono-
raris objecte de reclamació no excedeixi de 
6.000 euros, es podrà interposar un judici 
verbal (articles 437 i següents LEC). Men-
tre que, si excedeix de l’import ressenyat, 
de conformitat amb l’article 249.2 LEC, es 
podrà interposar un judici ordinari (articles 
399 i següents LEC).

A efectes pràctics, les principals diferències 
entre les vies de reclamació judicial referencia-
des són les següents:

1.- Tribunal competent.

L’òrgan judicial competent per a conèixer del 
procediment de jura de comptes és el jutjat o 
tribunal que hagi conegut de l’assumpte del qual 
deriven els honoraris reclamats, en aplicació 
analògica d’allò disposat a l’article 34.2 LEC en 
relació al compte del procurador, en no existir 
cap precepte legal que ho reguli de forma ex-
pressa.

En canvi, és competent per a conèixer tant del 
procés monitori (article 813 LEC) com del judici 
verbal u ordinari (article 50.1 LEC) el jutjat de Pri-
mera Instància del domicili del deutor.

2.- Honoraris meritats per actuacions judicials 
i extrajudicials.

Tenint en consideració allò disposat a l’apar-
tat anterior en relació a l’òrgan judicial compe-
tent per a conèixer del procediment de jura de 
comptes, únicament es poden reclamar a través 
d’aquesta via el honoraris meritats per la defen-
sa lletrada del propi client a l’actuació o procedi-
ment judicial de que es tracti. 

Mitjançant el procés monitori o judici verbal u or-
dinari es poden reclamar honoraris meritats tant 
per actuacions judicials com extrajudicials.

3.- Impugnació d’honoraris reclamats per ex-
cessius u oposició de demanda en un judici 
verbal o ordinari per pluspetició.

Si en seu d’un procediment de jura de comptes, 
el deutor impugna l’import dels honoraris recla-
mats per excessius i la defensa lletrada minutant 
no accepta la reducció dels honoraris que se li re-
clama, es procedirà de conformitat amb allò dis-
posat als articles 241 i següents LEC en relació a 
la taxació de les costes, a excepció que l’advocat 
o advocada acrediti l’existència d’un pressupost 
previ per escrit acceptat per l’impugnant (article 
35.2 LEC). ´Es a dir, es donarà trasllat al Col·legi 
de l’Advocacia que correspongui als efectes que 
emeti el dictamen preceptiu de l’article 246.1 
LEC i finalment pel Lletrat o Lletrada de l’Admi-
nistració de Justícia es dictarà un Decret que fixi 
la quantitat deguda.

Mentre que, si en seu d’un judici verbal o ordi-
nari, derivi o no d’un procediment monitori previ, 
el deutor demandat formula oposició per plus-
petició, en cap cas es donarà trasllat al Col·legi 
de l’Advocacia per tal que emeti el dictamen de 
l’article 246.1 LEC. Malgrat això, qualsevol de 
les parts podrà sol·licitar, en el seu cas, amb 
fonament en l’article 339 o 381 LEC, que es 
requereixi al Col·legi de l’Advocacia als efectes 
que designi un pèrit o pèrita expert o experta en 
matèria d’honoraris professionals que emeti el 
corresponent dictamen pericial. Aquest no l’emet 
el Col·legi de l’Advocacia sinó el pèrit o pèrita 
designada, d’entre les persones adscrites a la 
Comissió d’Honoraris, per torns d’especialitat.
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4.- No oposició o incompareixença del deutor/a

Interposat el procediment de jura de comptes, si el 
deutor no formula oposició dins el termini legalment 
establert, es despatxarà l’execució per la quantitat a 
la que ascendeixi la minuta ( article 35.3 LEC).

En un procediment monitori, si el deutor no atén 
al requeriment de pagament o no compareix, el 
Lletrat o Lletrada a l’Administració de Justícia 
dictarà decret donant per finalitzat el procés mo-
nitori i donarà trasllat al creditor per tal que insti 
el despatx d’execució, per la qual cosa serà su-
ficient amb la mera sol·licitud, sense necessitat 
de què transcorri el termini de vint dies previst a 
l’article 548 LEC (article 816.1 LEC).

En un judici verbal o ordinari, si el deutor deman-
dat  no compareix, serà declarat en situació de 
rebel·lia processal (article 496.1 LEC), i s’haurà 
d’esperar a què es dicti sentència que posi fi al 
procediment per tal de poder instar, en el seu 
cas, la seva execució, un cop transcorregut el ter-
mini de vint dies legalment establert.

5.- Efectes de cosa jutjada.

El Decret que resolgui l’incident d’impugnació 
dels honoraris reclamats a través del procedi-
ment de jura de comptes, ja sigui per indeguts o 
excessius, no prejutjarà , ni tan sols parcialment, 
la sentència que es pugui dictar en un judici 
declaratiu ulterior (articles 34.2 i 35.2 LEC). Per 
tant, no tindrà efectes de cosa jutjada. 

En canvi, la sentència que es dicti en un judici 
verbal o ordinari, sí tindrà efectes de cosa jutjada 
(article 222 LEC).

6.- Recursos

La literalitat de l’article 34.2, paràgraf tercer, i de 
l’article 35.2, paràgraf quart, de la LEC, disposa 
que contra el Decret que resolgui la impugnació 
dels honoraris reclamats a través del procediment 
de jura de comptes per indeguts o excessius, res-
pectivament, no es pot interposar recurs.

No obstant això, els preceptes ressenyats, en 
relació a aquest extrem, han estat declarats nuls 

i inconstitucionals per la Sentència del Tribunal 
Constitucional (Ple) 34/2019 de 14 de març i a 
data d’avui es pot interposar recurs de revisió 
davant del jutge o tribunal.

Contra la sentència que es dicti en el judici verbal 
o ordinari, es pot interposar recurs d’apel·lació, 
llevat de les sentències dictades en el judici ver-
bal quan els honoraris reclamats no superin els 
3.000 euros (article 455.1 LEC).

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA: LA RELACIÓ 
LABORAL DE L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈN-
CIA PER ARRELAMENT LABORAL

L’article 124.1 del RD. 557/2011 preveu que les 
persones estrangeres puguin obtenir una autorit-
zació de residència per raons d’arrelament laboral 
quan acreditin la permanència continuada a Espa-
nya durant un període mínim de dos anys, sempre 
que no tinguin antecedents penals a Espanya i en 
el seu país d’origen o en el país o països en què 
hagin residit durant els últims cinc anys i demos-
trin l’existència de relacions laborals, la durada de 
les quals no sigui inferior a sis mesos. 

Per acreditar la relació laboral, el paràgraf segon 
del primer punt de l’article 124 imposa a l’inte-
ressat el deure de presentar una resolució judici-
al que la reconegui o la resolució administrativa 
confirmatòria de l’acta d’infracció de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social que l’acrediti. De la 
seva literalitat s’ha vingut interpretant que les 
relacions laborals vàlides per fonamentar l’arrela-
ment laboral eren les que eren reconegudes en 
alguna de les resolucions esmentades. 

El Tribunal Suprem refusa aquesta interpretació 
en la sentència 452/2021 de 25 de març quan 
resol la qüestió de cassació que va motivar el 
recurs de cassació 1602/2021: “...determinar si 
per poder obtenir una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals d’arre-
lament laboral és imprescindible que l’acreditació 
de la relació laboral i la seva durada s’efectuï a 
través dels mitjans establerts en el paràgraf 2n 
de l’article 124.1 del Reial-Decret 557/2011...”

Per resoldre-la, el Tribunal Suprem centra el debat 
jurídic en l’àmbit de la prova perquè del que “...



Món Jurídic · #335 · Juny/Juliol 2021 Funcions Públiques ICAB 69

es tracta és de determinar si l’Administració, 
primer, i els Tribunals que revisen la seva actua-
ció, després, (...) es troben constrets a acceptar 
com a prova de l’arrelament laboral, que s’erigeix 
en pressupost d’aquesta autorització de residèn-
cia, exclusivament una resolució judicial o de la 
Inspecció de Treball que acrediti la relació laboral, 
quedant exclosos qualsevol altre mitjà de prova 
que puguin acreditar l’arrelament”. 

La transcendència constitucional de la utilització 
dels mitjans de prova, que troba emparament a 
l’article 24 de la Constitució, porta a l’Alt Tribunal 
a interpretar que la finalitat del paràgraf segon de 
l’article 124.1 del Reglament d’Estrangeria no és 
la restricció dels mitjans de prova de l’arrelament 
laboral, sinó la de facilitar la seva acreditació 
quan es sustenta en relacions laborals clandes-
tines, precisament per la dificultat de prova en 
aquests casos. Limitar la prova implicaria desva-
lorar les situacions laborals lícites i restringir el 
concepte d’arrelament laboral únicament a aque-
lles relacions laborals clandestines que hagues-
sin sigut denunciades davant de la Inspecció de 
Treball o els tribunals. 

El Tribunal Suprem afirma que el precepte només 
exigeix demostrar l’existència de relacions labo-
rals, sense distinció alguna; i això inclou qualse-
vol relació laboral: les clandestines, que hagin 
aflorat o no davant la Inspecció o dels Tribunals, i 
les no clandestines que s’hagin pogut concertar a 
l’empara d’anteriors autoritzacions de residència 
la vigència de les quals haguessin expirat. Perquè 
la norma es limita a al·ludir a “l’existència de re-
lacions laborals”, sense més qualificatiu. Relaci-
ons laborals que han d’haver-se donat dins dels 
dos anys anteriors a la data de la sol·licitud (STS 
599/2021, de 29 d’abril). 

És suficient, doncs, acreditar l’existència de la 
relació laboral per demanar l’autorització de resi-
dència per arrelament laboral? Segons la Secre-
taria d’Estat de Migracions, en la instrucció SEM 
1/2021 sobre el procediment relatiu a les autorit-
zacions de residència temporal per raons d’ar-
relament laboral, afirma que: “... no és possible 
entendre que qualsevol tipus de relació laboral 
amb l’entitat que sigui pugui derivar en l’obtenció 
de residència per circumstàncies excepcionals 

per arrelament laboral ja que això convertiria en 
supèrflua la regulació del règim general d’es-
trangeria i desvirtuaria el concepte d’arrelament 
que exigeix, en paraules del Suprem, una vincu-
lació especial amb el nostre país.” És necessari 
que aquella proporcioni “al treballador i a la seva 
família un nivell de vida decorós” per assolir l’en-
titat suficient per obtenir l’autorització de resi-
dència per arrelament laboral. 

La Secretaria entén per relació laboral tant 
aquelles que hagin sigut irregulars com aquelles 
regulars que hagin pogut concertar-se a l’empara  
d’autoritzacions de residència la vigència de les 
quals, hagin expirat. La prova de la seva existèn-
cia es podrà fer per qualsevol mitjà probatori que 
l’acrediti de manera efectiva. En el cas de rela-
cions de treball regulars, l’Oficina d’Estrangeria 
verificarà d’ofici les dades existents en els fitxers 
de la Tresoreria General de la Seguretat Soci-
al. Si les relacions són irregulars, es considerà 
suficientment acreditada la seva existència amb 
la resolució judicial o resolució administrativa 
confirmatòria de l’acta d’infracció de la Inspecció 
de Treball de la Seguretat Social; l’acta de conci-
liació té el valor de prova especialment qualifica-
da. En la resta dels casos, es valoren les proves 
aportades i es podran fer totes aquelles actuaci-
ons necessàries per corroborar els fets. 

La relació laboral o les relacions laborals, que 
no poden ser inferiors a 6 mesos en el còmput 
global, cal que hagin tingut lloc en els dos anys 
immediatament anteriors a la presentació de la 
sol·licitud. Quan existeixin diversos ocupadors 
l’activitat dels quals es desenvolupi coetània-
ment en el temps no computaran com activitats 
separades que permetin l’obtenció de l’arrela-
ment més d’una vegada. 

La Secretaria limita les relacions laborals a efec-
tes d’obtenir una autorització de residència per 
arrelament laboral a aquelles que s’hagin con-
certat amb alguna de les modalitats contractuals 
previstes a l’ordenament jurídic pel treball per 
compte d’altri. Queden exclosos els supòsits re-
gulats a l’article 1.3 del RD Legislatiu 2/2015, pel 
que s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors; les pràctiques formatives no 
laborals; les actuacions realitzades en el marc de 
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la Llei 20/2007 de l’Estatut del treballador autònom 
i els que tinguin la condició d’estudiants conforme 
al règim general d’estrangeria. 

La Secretaria, en la instrucció esmentada, estableix 
les pautes per valorar el compliment dels requi-
sits generals per concedir l’arrelament laboral i 
les necessàries per analitzar si la relació laboral té 
l’entitat suficient. Entitat que es condiciona a una 
percepció salarial per cadascuna de les relacions 
que s’acreditin igual o superior al salari mínim inter-
professional o el que proporcionalment correspon-
gui quan es tracti de contracte a temps parcial i a 
una jornada setmanal no inferior a trenta hores en 
el còmput global. 

COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA 
AL DETINGUT: ABÚS DE DRET, QUERULÀNCIA 
O REALIZTACIÓ DEL DRET? COM RESOLDRE 
AQUESTES SITUACIONS? 

Des del Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta es 
van atendre fins a un total de 162 persones que rei-
teradament sol·liciten Justícia Gratuïta de manera 
ressaltant: 271 sol·licituds per una mateixa perso-
na, 125 per altre; 115, altre, etc. 

La majoria d´aquestes tramitacions es varen efectu-
ar per a instar un procediment a petició dels propis 
interessats.

Estem davant supòsits de querulància, d’abús de 
dret, del dret d’ accés a la Justícia? Com es defi-
neix la querulància?: Amb l´adjectiu de “querulant”  
que significaria l´ ànsia de pledejar de forma recur-
rent i irracional fins a cercar el que aquesta persona 
considera just. 

El Tribunal Suprem ha vingut recollint recentment la 
personalitat del denominat querulant indicant que, 
quan una persona planteja distintes reclamacions 
en diverses jurisdiccions i obté unes resolucions 
clares i suficientment fonamentades, no es una 
resolució arbitrària sinó que satisfà sobradament el 
dret a la tutela judicial efectiva.

Segons diversos juristes, la  SAP LO 84/2013, de 
26 de febrer és, probablement, una de les millors 
resolucions que s´ han dictat a l´estat espanyol  
sobre la querulància: 

“La demandada  presenta un deliri que fa que la 
seva vida estigui centrada en el contingut querulant 
que focalitza la seva activitat, ja que, de qualsevol 
qüestió fa una interpretació errònia per incorpo-
rar-lo i enriquir el seu sistema delirant; però, tal al-
teració no vol dir que estiguin abolides les funcions 
psíquiques, i fora de tal contingut pot tenir un fun-
cionament normal. No obstant això, el trastorn, la 
malaltia que pateix, de caràcter crònic, permanent, 
determina que necessiti un control de les activi-
tats que es desprenen del seu contingut delirant, 
així com del seguiment adequat del tractament 
psiquiàtric que necessita. Constatat que són molts 
els escrits, queixes, denúncies, i reclamacions 
presentats, més enllà de respondre al lliure exer-
cici de la seva capacitat jurídica i d’obrar, o del seu 
dret a l’accés a la tutela judicial, venen condicionats 
pel deliri de perjudici que pateix, sent que aquesta 
activitat li ocupa bona part del seu quefer diari, de 
la seva vida, el que, correlativament, l’obliga a fer 
desistiment d’altres facetes de la seva vida que 
poguessin enriquir-la. Per això, la demandada ha de 
ser protegida essencialment de si mateixa, posant 
fre a una activitat excessiva, i en general estèril, 
que li minva l’exercici d’altres activitats, ocupant-li 
una part important de la seva vida, impedint-desen-
volupar altres facetes. Hem de concloure que la 
malaltia que pateix té entitat suficient per a consti-
tuir causa d’incapacitació, ex art. 200 del Codi Civil, 
per ser malaltia persistent de caràcter psíquic que li 
impedeix governar-se a si mateixa, a l’àrea d’actua-
cions relacionades amb el deliri que pateix, pel que 
procedeix una incapacitació limitada a aquesta par-
cel·la d’actuació afectada pel seu deliri querulant, 
privant-lo de capacitat d’obrar en els plets jurisdic-
cionals i les reclamacions administratives, nome-
nant-li un curador per completar la seva capacitat, 
i que garantirà, a més , que segueixi el tractament 
psiquiàtric d’acord indiqui el professional o professi-
onals que la hi assisteixin, declarant-la parcialment 
incapaç  pel que fa a dirigir-se de qualsevol forma a 
les diferents administracions i concretament per a 
tota gestió relativa a comunicar, reclamar, demanar, 
recórrer, denunciar o querellar-se, davant funciona-
ris públics, autoritats i institucions públiques de tot 
tipus, administratives o judicials.”

Al resoldre les expedients de JG en aplicació de 
la Llei 1/1996 de 10 de gener, tenim la possibilitat 
d’informar de conformitat amb l’article  15, parr 2 
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de la LAJG: “ Quant la pretensió principal contingu-
da en la sol·licitud es manifestament insostenible 
o sense fondament, notificarà en el plaço de 5 dies 
al sol·licitant que no ha efectuat  la designació pro-
visional d’advocat y darà trasllado de la sol·licitud a 
la Comissió” Es a dir: Pretensions manifestament 
insostenibles. 

Al respecte tenim la següent doctrina:

Directiva 2003/8/CE del Consejo
La Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de gener 
de 2003, destinada a millorar l’accés a la justícia en 
els litigis transfronterers mitjançant l’establiment 
de normes comunes relatives a la justícia gratuïta 
per a tals litigis, disposa que: “Los Estados miem-
bros podrán prever que las solicitudes de justicia 
gratuita relativas a una acción judicial que parezca 
manifiestamente infundada puedan ser denegadas 
por las autoridades competentes” (art. 6.1).

Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha establert límits al dret 
fonamental a la Tutela Judicial efectiva en la seva 
vessant d’accés a la jurisdicció, amb motiu dels ex-
pedientes d’insostenibilitat de justícia gratuïta:

“La denegación de dicho beneficio tiende, ante
todo, a asegurar que el esfuerzo social colectivo
y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio 
por parte de los ciudadanos más desfavorecidos 
económicamente no vaya a parar a la defensa de 
pretensiones que, por absurdas o descabelladas, 
no resulten merecedoras de ser sufragadas con 
dinero público; persiguiendo, además, la finali-
dad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del 
derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de 
pretensiones manifiestamente abocadas al fraca-
so” (ATC. Sala 3ª. n. 123/2016, de 9-6-2016. FD 2º. 
Rec. n. 3448/2014)

“Indeterminación, ambigüedad e indefinición de 
la pretensión” (ATC, Sala 3ª n. 151/2016 de 12-9- 
2016, Rec. n. 4878/2019).

Tribunal europeu de drets humans
Tribunal europeu de drets humans: El dret d’accés 
als tribunals no constitueix un dret absolut del dret 
fonamental a la Tutela Judicial Efectiva en la seva 
vessant d’accés a la jurisdicció. així com al princi-

pi constitucional 
d’interpretació en 
el sentit més favo-
rable per al seu 
exercici i gaudi; 
per tant, la insos-
tenibilitat només 
queda justificada 
si concorren els 
límits i motius ex-
cloents establerts 
a la doctrina del 
TEDH. 

Així, si bé es 
una recopilació 
d’idees, s’hauria 
de treballar per tal 
de definir la dife-
rència entre els 
conceptes asse-
nyalats a l’enun-
ciat. Sempre 
respectant el dret 
d’accés a la jus-
tícia però evitant 
que es produeixin 
situacions d’abús 
o de querulància.

L’exposició de 
motius de la Llei 
de Justícia Gratu-
ïta assenyala que 
tractant-se de fi-
nançament públic 
s’haurien d’esta-
blir mecanismes 
de control que as-
segurin l’adequat 
destí dels fons 
públics assignats 
al Servei, per tal 
que no es puguin 

beneficiar les persones usuàries que no precisen 
assistència.

Tenim feina per endavant per a aconseguir amb la
resta d’agents que participem a la Justícia Gratuïta, 
una major clarificació d’aquestes qüestions.

EL TRIBUNAL 
SUPREM HA 
VINGUT 
RECOLLINT 
RECENTMENT LA 
PERSONALITAT 
DEL DENOMINAT 
QUERULANT 
INDICANT 
QUE, QUAN 
UNA PERSONA 
PLANTEJA 
DISTINTES 
RECLAMACIONS 
EN DIVERSES 
JURISDICCIONS 
I OBTÉ UNES 
RESOLUCIONS 
CLARES I 
SUFICIENTMENT 
FONAMENTADES, 
NO ÉS UNA 
RESOLUCIÓ 
ARBITRÀRIA 
SINÓ QUE SATISFÀ 
SOBRADAMENT 
EL DRET A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA.



ENTRE NOSALTRES

CRÒNICA DE 
LA JORNADA 
“ELS INFORMES 
DE L’EQUIP 
D’ASSESSORAMENT 
TÈCNIC PENAL: 
UNA EINA PER AL 
DRET DE DEFENSA”

El dijous 25 de març de 2021 va tenir lloc la xer-
rada “Els informes de l’Equip d’Assessorament 
Tècnic Penal: una eina per al dret de defensa”, 
impartida per Estefania Molina Arasa, treballadora 
social forense membre de l’EAT Penal Barcelona; 
per Rosa Aragonès de la Cruz, psicòloga forense i 
coordinadora de l’EAT Penal Barcelona, i per Josep 
Tomàs Salàs Darrocha, magistrat del Jutjat Penal 
22 de Barcelona i delegat de la Jurisdicció Penal. 

Rosa Aragonès va exposar quines són les funci-
ons de l’EAT Penal i com està organitzat terri-
torialment, destacant que des del seus orígens 
el ventall de funcions s’ha ampliat i ha variat 
substancialment. La ponent recordava que als 
inicis l’EAT estava enfocat a fer informes relatius 
a la persona investigada i que, a dia d’avui, els 
professionals dediquen la major part del temps 
a informes relatius a víctimes. En aquest sentit, 
la ponent va animar que des de l’advocacia es 
comptés amb l’EAT també des de la perspectiva 
de la defensa, per sol·licitar informes que po-
guessin servir de base per recolzar peticions de 
la persona investigada. 

Estefanía Molina va detallar quins tipus d’infor-
mes realitza l’EAT Penal i va coincidir amb Rosa 
Aragonès que, efectivament, el volum de feina 
s’ha concentrat darrerament en la víctima i no 
en la persona investigada. Una primera tipologia 
d’informes que realitzen els equips són infor-
mes pericials de credibilitat de testimonis, siguin 
testimonis denunciants víctimes de violència 
domèstica o d’abús sexual. En aquest cas, els 
informes pericials són fruit d’una prèvia explo-
ració del menor. En segon lloc, també realitzen 
informes de la persona condemnada per valo-
rar-ne els factors que puguin intervenir en la 
seva resocialització de cara a traslladar al jutjat 
la necessitat de la suspensió de l’execució de la 
pena de presó. A proposta del moderador, Marc 
Viu, la ponent apuntava que els informes peri-
cials relatius a l’entorn sociofamiliar, laboral i/o 
econòmic poden ser igualment útils en un estadi 
previ a la condemna, per ser valorats en acte de 
judici oral de cara a fonamentar la petició d’una 
pena mínima, atès que l’article 66.1.6 del Codi 
Penal permet una valoració de les circumstàncies 
personals de l’acusat a efectes de determinar la 
pena. Una valoració similar es permet també en 

Comissió de Defensa dels Drets  
de la Persona i el Lliure Exercici  
de l’Advocacia de l’ICAB
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els casos de delicte contra la salut pública, en 
què la determinació de la pena també es condici-
ona a les circumstàncies personals de l’autor. La 
ponent va exposar que tenint clares les capaci-
tats de l’EAT Penal, conformat per treballadores 
socials i psicòlogues, els equips poden ser re-
querits per qualsevol jutjat per informar de qual-
sevol extrem que tingui a veure amb el seu àmbit 
d’expertesa. Per tant, no hi ha un catàleg tancat, 
sinó que va animar que l’advocacia formulés pro-
postes segons les necessitats de cada cas. 

El magistrat Josep Tomàs Salàs Darrocha va ex-
posar que així com actualment és molt popular i 
acceptat l’ús de l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya per a la realització d’informes forenses 
sobre les capacitats cognitives i volitives d’una 
persona investigada o acusada, s’ha de fomen-
tar l’ús d’un recurs tècnic tan valuós com l’EAT 
Penal. Des de la seva perspectiva, l’ús de perici-
als suposa un suport objectiu a la presa de deci-
sions judicials i, per exemple, un informe sobre 
la resocialització del penat de cara a la suspensió 
de l’execució d’una pena de presó o un informe 
sobre el seu entorn sociofamiliar, laboral i econò-
mic de cara a la determinació de la pena, poden 
ser instruments molt interessants per ajudar 
els jutges a fonamentar les seves decisions en 
aquests espais de discreció que la llei els propor-
ciona. El magistrat va insistir que era important 

que l’advocacia justifiqués amb detall la perti-
nència i la utilitat de les peticions de prova que 
es formulessin respecte de l’EAT Penal, ja que 
considera que moltes denegacions es produeixen 
perquè no s’ha entès l’objectiu que es pretenia. 

Al torn de preguntes es va generar un debat molt 
interessant sobre els possibles usos i objectes 
dels peritatges de l’EAT Penal. Apuntem que es 
va insistir que l’EAT Penal té moltes delegacions 
a tot el territori, no només a Barcelona, per tal de 
fer conèixer als participants a la xerrada tots els 
seus recursos i capacitats. També es va discutir 
sobre els informes de credibilitat que realitzen per 
casos de violència de gènere, així com la possibili-
tat que l’EAT Penal perités el risc de fuga o el risc 
de reincidència delictiva d’una persona privada de 
llibertat provisionalment, tenint en compte que 
són elements que la Llei d’Enjudiciament Criminal 
obliga a valorar a l’article 503.  

Des de la Comissió de Defensa considerem que la 
xerrada va ser útil per evidenciar que els peritatges de 
l’EAT Penal són encara una eina infrautilitzada i que 
cal animar l’advocacia a utilitzar-los. Creiem sobretot 
que aquells informes relatius a justificar la suspensió 
de l’execució de la pena de presó o els relatius a les 
circumstàncies personals per la determinació de la 
pena poden contribuir a aconseguir penes més raona-
bles o execucions resocialitzadores.  



ENTRE NOSALTRES

PROBLEMES 
PRÀCTICS I 
PREGUNTES 
FREQÜENTS A L’ERA 
POST-BREXIT. UNA 
CONVERSA ENTRE 
L’ADVOCACIA 
ESPANYOLA I LA 
BRITÀNICA

El passat 7 d’abril es va organitzar a l’ICAB un 
interessant webinar titulat “Problemes pràctics i 
preguntes freqüents a l’era post-brexit. Una con-
versa entre l’advocacia espanyola i la britànica”. 
Aquest acte, que fou precedit per dues sessions 
sobre el Brexit celebrades a la tardor de 2019, 
va ser organitzat i promogut novament per la 
Comissió de Relacions Internacionals de l’ICAB, 
presentat per la Degana del Col·legi, Mª Eugènia 
Gay, i moderat pel company Christian Herrera, 
vocal de l’esmentada comissió. 

En un format dinàmic, els ponents escollits 
van anar donant resposta a diverses preguntes 
formulades pel moderador sobre algunes de les 
qüestions i interrogants més preocupants actu-
alment en l’etapa posterior a la consumació del 
Brexit. Els prop de 120 advocats i advocades que 
van seguir aquest webinar van poder comptar 
amb la intervenció dels següents especialistes: 
León Fernando del Canto, barrister a Anglaterra 
i Gal·les que s’ocupa fonamentalment de temes 
de fiscalitat, propietat Intel·lectual i mitjans de 
comunicació; Sarah Lucy Cooper, jutgessa de 

Christian Herrera  
Col·legiat Núm: 25.118 
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família a temps parcial a Londres i barrister a An-
glaterra i Gal·les centrada en la pràctica del Dret 
de família; Yolanda Lobao, solicitor a  Anglaterra 
i Gal.les i presidenta de la Secció de Dret inter-
nacional i Dret europeu de l’ICAB, especialitzada 
en qüestions de Dret europeu i pràctica trans-
fronterera; i Josep Gálvez, company de l’ICAB 
registrat com a advocat europeu al Regne Unit, 
professor de Dret internacional privat i expert en 
qüestions comercials supranacionals. 

Durant quasi 90 minuts es van abordar temes 
variats i tots ells de rabiosa actualitat, com ara 
les normes aplicables per a accedir a l’exer-
cici de la professió d’advocat al Regne Unit i 
les possibilitats obertes als advocats i advoca-
des de l’ICAB per a establir-se com a juristes 
exercents en terres britàniques, la residència 
dels britànics a Espanya i la “golden visa”, la 
fiscalitat aplicable a Espanya als no residents, 
el règim aplicable als divorcis, separacions i a 
la responsabilitat parental, el marc jurídic que 
s’utilitzarà en matèria de competència judicial 

i  de reconeixement i execució de les resoluci-
ons britàniques a la Unió Europea, o fins i tot 
el futur de l’arbitratge internacional en la seu 
emblemàtica de Londres.

Diversos assistents van expressar inquietuds i 
formular preguntes que van ser majoritàriament 
llegides i plantejades als ponents i que van 
trobar sòlides respostes. Algunes qüestions, 
fonamentalment en l’àmbit del Dret tributari i 
del Dret immigratori, van ser reservades per a 
futures ocasions, atès l’interès que aquestes 
matèries desperten i la intenció d’organitzar 
noves sessions formatives sobre qüestions 
lligades al Dret britànic i als problemes pràctics 
que el Brexit genera i seguirà produint en els 
pròxims temps. 

Hem d’expressar la nostra satisfacció per la 
celebració d’un webinar que va ser seguit amb 
interès per molts companys i companyes i que 
demostra la vitalitat de la nostra advocacia i la 
seva projecció i sensibilitat internacional. 



D’UN COP D’ULL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ICAB I EL COAC PER FOMENTAR 
EL CONEIXEMENT DE LA NORMATIVA QUE AFECTA ALS ARQUITECTES
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya(COAC) van signat avui un conveni de 
col·laboració arran del qual la Comissió de Normativa de l’ICAB farà el seguiment de la producció normativa profes-
sional i tècnica dels diferents òrgans legislatius i els processos relacionats amb l’aprovació de normativa que afecti 
els professionals de l’arquitectura per tal de facilitar-la al COAC amb l’objectiu que aquest la difongui entre els seus 
col·legiats i col·legiades. En paral·lel, la Comissió també analitzarà la normativa en tramitació parlamentària, fet que 
permetrà que el COAC pugui intensificar la seva acció de lobby en benefici de la professió i l’arquitectura.

VISITA INSTITUCIONAL DEL MINISTRE DE JUSTÍCIA A L’ICAB
El passat 28 de juny el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va mantenir una reunió institucional a l’ICAB, amb la de-
gana, Mª Eugènia Gay, arran de la seva visita a Barcelona amb motiu de la inauguració de l’edició del Mobile World Con-
gress 2021. Sens dubte una gran oportunitat per conversar, entre d’altres temes, sobre el ‘Projecte Justícia2030’, que té 
com a objectiu adaptar l’Administració de Justícia a la nova realitat digital i fer-la més accessible, eficient i sostenible. 
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CONVENI DE L’ICAB I EL COL·LEGI DE VETERINARIS  
Mª Eugènia Gay Rosell, degana del Col·legi de  l’Advocacia Barcelona i Ricard Parés Casanova, vicepresident del 
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona van signar el 16 d’abril un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir 
eines i mecanismes per compartir i enriquir les tasques que ja estan duent a terme els dos col·legis a través de les 
respectives comissions que treballen en la protecció de drets, salut i benestar dels animals. 
  

ANÀLISI MULTIDISCIPLINAR DE LA REFORMA DE LA LLEI 5/2008
El passat 6 de maig es va celebrar la conferència on line sota el títol ‘Anàlisi multidisciplinar de la reforma de la Llei 5/2008’, 
presentada i moderada per l’advocada membre de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB, Olga Arderiu, i l’advocada 
membre de Dones Juristes, Nani Beltran. Van participar-hi les ponents Nati Veraguas, directora de Dones amb Empenta, 
entitat especialitzada en Violències Masclistes; Marina Roig, advocada; i Patricia González, membre del Grup Antígona. 
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2021. [336.225.621(46)Cal]   

eBook  Biblioteca Digital

CRESPO GARRIDO, MARÍA
Fiscalidad post BEPS: 
localización del establecimiento 
permanente de las 
corporaciones economía digital 
e intercambio de información. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[336.225.611(4-672UE)Cre] 

JUAN LOZANO, ANA MARÍA, 
HERNÁNDEZ GUIJARRO, 
FERNANDO (COORDS.)
Formularios prácticos: fiscal 
2021. Madrid: Francis  
Lefebvre-El Derecho, 2021.  
[336.22(46)(083.2)For] 

Memento práctico IRPF 2021. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2021. [PRA] 

MERINO JARA, ISSAC (COORD.)
El Control de los riesgos fiscales 
en la empresa a través del 
compliance tributario. 
Las Rozas (Madrid): Wolters 
Kluwer España, 2021. 
[657(46):347.72.036Con]

VARONA ALABERN, JUAN 
ENRIQUE (DIR.)
La Fiscalidad de la vivienda 
desocupada. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2020. 
[351.778.53(46)Fis] 

DRET INTERNACIONAL

ACOSTA PENCO, TERESA
La Vigilancia de las fronteras 
marítimas de la Unión Europea: 
derechos humanos y abuso de 
derecho. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2020. 
[341.225(4-672UE)Aco] 

ORTEGA GIMÉNEZ,  
ALFONSO (DIR.)
Brexit: persona, empresa y 
sociedad. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2020. 
[341.176(4-672UE)Bre] 

ORTEGA GIMÉNEZ, ALFONSO 
(DIR.); LORENTE MARTÍNEZ, 
ISABEL, HEREDIA SÁNCHEZ, 
LERDYS SARAY (COORDS.)
Europa en un mundo cambiante: 
estrategia Europa 2020 y sus 
retos sociales: una perspectiva 
desde el derecho internacional 
privado.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[341.176(4-672UE)Eur]  

DRET LABORAL

FERNÁNDEZ ORRICO, FCO. 
JAVIER (DIR.); SÁNCHEZ 
CASTILLO, Mª MERCEDES, 
CARMONA PAREDES, ROSARIO 
(COORDS.)
Trabajo autónomo: regulación 
jurídica y perspectivas. Régimen 
profesional, modalidades y 
seguridad social. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2020. [331.72(46)Tra]

eBook  Biblioteca Digital
 
GODINO REYES, ANA
El despido disciplinario. Madrid: 
Lefebvre-El Derecho, 2021. 
[331.135(46)”2012”God]

Memento práctico Social 2021. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2021. [PRA] 

SEMPERE NAVARRO, ANTONIO 
V., GARCÍA GIL, Mª BEGOÑA 
(DIRS.) Ingreso mínimo vital. 



BIBLIOTECA
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13 o també [324.4(46)Hor]).

Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[368.414(46)Ing]

   
DRET MERCANTIL
 
BOLDÓ RODA, CARMEN 
(DIR.); PASTOR SEMPERE, 
CARMEN (COORD.) 
Derecho preconcursal y 
segunda oportunidad.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.736(46)”2020”:347.15Der]  

eBook  Biblioteca Digital

CARBAJO VASCO, 
DOMINGO, DÍAZ 
ECHEGARAY, JOSÉ LUIS
La responsabilidad 
general y tributaria de los 
administradores concursales. 
2ª ed. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2021. 
[347.72.036.04(46):347.736Car]

eBook  Biblioteca Digital
         
DIÉGUEZ MORÁN, 
MACARENA
Estudio de los límites al 
derecho de autor regulados en 
el artículo 32 del TRLPI. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[347.78(46)Die]  

FERNÁNDEZ TORRES, 
ISABEL
La Creación de sociedades 
públicas a examen: una 
aproximación crítica. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[347.725(46):35Fer]   

eBook  Biblioteca Digital

GARCÍA-CRUCES 
GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO
La Convocatoria de la 
Junta General de las 
Sociedades de Capital. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[347.72.036(46)Gar] 
 eBook  Biblioteca Digital

PANIAGUA ZURERA, MANUEL 
(DIR.), VEGA JIMÉNEZ, 
ALEJANDRO
La contratación mercantil: 
derecho de los contratos 
mercantiles, derecho de los 
títulos valores. Madrid: Iustel, 
2020. [PRA-347.7Pan]

PÉREZ RAMOS, CARLOS, 
PÉREZ RAMOS, TOMÁS, 
PÉREZ RAMOS, SANTIAGO 
(COORDS.)
Formularios prácticos: 
sociedades anónimas 2021. 
Madrid: Francis  
Lefebvre-El Derecho, 2021. 
[347.725(46)(083.2)For]

VEIGA COPO, ABEL B.
Seguros de pérdida de 
beneficios por interrupción de 
negocio. Cizur Menor (Navarra): 
Civitas Thomson Reuters, 2020. 
[347.764.1(46)Vei]   

DRET PENAL

COLOMER BEA, DAVID
El tratamiento penal de los 
desórdenes públicos. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2021.
[343.34(46)”2015”Col]    

eBook  Biblioteca Digital

FRIEYRO ELICEGUI, 
SOFÍA
Actos preparatorios y tráfico de 
drogas. Valencia: Tirant lo Blanch, 

2021. [343.575(46)Fri]   
eBook  Biblioteca Digital

GALÁN MUÑOZ, ALFONSO, 
MENDOZA CALDERÓN, SILVIA 
(COORDS.)
Derecho penal y política criminal 
en tiempos convulsos: libro 
homenaje a la Profa. Dra. María 
Isabel Martínez González. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[343.85(46)Der] 

GARCÍA ARROYO, CRISTINA
Los Delitos de cohecho 
antecedente. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[343.35(46)”2015”Gar] 

GARCÍA COLLANTES, ÁNGEL, 
GARRIDO ANTÓN, MARIA JOSÉ 
Violencia y ciberviolencia de 
género. Valencia:  
Tirant lo Blanch, 2021. 
[343.615(46):004.7Gar]   

eBook  Biblioteca Digital

GÓMEZ BERRUEZO, IÑIGO 
(COORD.) 
Compliance & anticorrupción: 
visión práctica de la normativa 
internacional. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2020. 
[657:343.222Com] 

GONZÁLEZ AGUDELO,  
GLORIA
La sexualidad de los jóvenes: 
criminalización y consentimiento 
(artículo 183 quater del Código 
Penal). Valencia: Tirant lo Blanch, 
2021. [343.54(46)Gon] 
 
RODRÍGUEZ-GARCÍA, 
NICOLÁS, RODRÍGUEZ-LÓPEZ, 
FERNANDO (EDS.)
Compliance y responsabilidad 
de las personas jurídicas. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[657(46):343.222Com]   

eBook  Biblioteca Digital 

DRET PROCESSAL
 
ABEL LLUCH, XAVIER 
(COORD.)
La pericial psicológica en los 
procesos de familia. Las Rozas 
(Madrid): Sepín, 2021. 

[347.948(46):340.63Per]  
eBook  Biblioteca Digital

CUBILLO LÓPEZ, IGNACIO 
JOSÉ, PEITEADO MARISCAL, 
PILAR 
Teoría y práctica del proceso 
de ejecución civil. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2020. [PRA-347.9Cub] 

FOLGUERAL GUTIÉRREZ, 
TANIA, PÉREZ CASTRO, 
CARMEN TAMARA (COLS.)
Medidas cautelares en 
el orden civil: aspectos 
relevantes sobre la solicitud 
de medidas cautelares en 
los procedimientos civiles. A 
Coruña (Galicia): Colex, 2021. 
[347.952.45(46)”2015”Med]  

eBook  Biblioteca Digital

GONZÁLEZ MALABIA, SERGIO
Tribunales y arbitraje: diálogo, 
concurrencia, colaboración y 
control. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2021. [347.918(46)Gon]  eBook  
Biblioteca Digital

HUALDE LÓPEZ, IBON (DIR.)
Estudios sobre el recurso 
de casación civil: fase de 
admisión. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2020. 
[347.957(46)”2015”Est] 
 
TENREIRO BUSTO, ELENA, 
PÉREZ CASTRO, CARMEN 
TAMARA (COORDS.)
Costas procesales: guía 
práctica sobre los expedientes 
de tasación e impugnación 
de costas en los diferentes 
órdenes jurisdiccionales. 
A Coruña: Colex, 2021. 
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[347.921.6(46)”2015”Cos]  
eBook  Biblioteca Digital 

DRETS DIGITALS

ÁLVAREZ CUESTA, HENAR
El Impacto de la inteligencia 
artificial en el trabajo: 
desafíos y propuestas. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2020. 
[331.1(46):004.8Alv] 

ARNAIZ BOLUDA, DANIEL
De los contratos de google, 
youtube y adsense: estudio 
jurídico de la contratación 
electrónica, alcance, naturaleza, 
modificación unilateral y 
protección de la propiedad 
intelectual. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas Thomson 
Reuters, 2020. [347.454:004.7Arn] 

BARONA VILAR, SILVIA
Algoritmización del derecho y 
de la justicia: de la inteligencia 
artificial a la smart justice.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[347.97(46):004.7Bar]   

eBook  Biblioteca Digital

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
ROBERTO
Redes sociales y derecho del 
trabajo: el lento tránsito desde 
la indiferencia legislativa a 
la necesaria regulación legal 
o convencional. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2020.  
[331(46):004.7Fer] 

HIDALGO CEREZO, ALBERTO 
Propiedad y patrimonio en el 

medio digital: fundamentos 
jurídicos y tecnológicos. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2021. 
[347.78(46):004.7Hid] 

NAVARRO FAURE, AMPARO 
(DIR.); GIL GARCÍA, 
ELISABETH (COORD.) 
Retos del derecho financiero y 
tributario ante los desafíos de la 
economía digital y la
inteligencia artificial. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021. 
[336.225(46):004.7Ret] 

PEREA ORTEGA,  
RAFAEL (DIR.)
Estudios sobre derecho 
digital. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2021. 
[342.7(46):004.7Est] 

TOSCANI GIMÉNEZ,  
DANIEL, TRUJILLO PONS, 
FRANCISCO (DIRS.)
La Desconexión digital en el 
trabajo. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2020. 
[331(46):342.721Des]  

TRONCOSO REIGADA, 
ANTONIO (DIR.)
Comentario al  
Reglamento General de 
Protección de Datos y a la Ley 
Orgánica de Protección de 
Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales.  
Cizur Menor (Navarra): Civitas 
Thomson Reuters, 2021. 2 vols, 
[342.738(46)”2018”Com] 

URQUIZU CAVALLÉ,  
ÁNGEL (DIR.)
Economía digital  
y turismo: aspectos  
jurídicos y financieros.  
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2020. 
[347.453.3(46):338.48Eco]  

RECENSIONS

GARCÍA PITA Y LASTRES, JOSÉ LUIS 
Contratos y COVID: el principio “Pacta Sunt Servanda” 
y la Regla “Rebus Sic Stantibus”. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2021. [347.441(46)Gar]

eBook  Biblioteca Digital. 
Novedosa obra que aborda un tema de cabdal importància en el 
panorama contractual per la incidència de la crisi de la COVID. 
Amb el subtítol del Principi “Pacta Sunt Servanda” i la Regla 
“Rebus Sic Stantibus”, l’autor vol transmetre que en la realitat 
“post pandèmica” la clàssica consideració d’aquesta clàusula 

(regla) Rebus, ha de passar a ser reconeguda com a principi General del Dret per 
presentar-se com un principi informador de l’Ordenament Jurídic, i un principi de 
cohesió social que té per finalitat que els efectes de la molt estricte aplicació del 
“pacta sunt servanda” no arribin a posar en perill la pau social, veritable objectiu del 
Dret”. L’autor divideix la seva obra en cinc capítols anomenats Confinament, Pacta Sunt 
Servanda, Servanda Sunt Pacta ¿adaptació?, Naturalesa de la Rebus i Alternatives a la 
Rebus en forma d’estipulacions contractuals expresses. Ens presenta en definitiva, una 
nova perspectiva de renegociació contractual, per una nova realitat social i contractual 
esdevinguda d’una crisi sanitària de dimensions desconegudes, i que ens obliga a tots 
els professionals del Dret a redimensionar la nostra funció social i a aplicar i readaptar 
el Dret, com a eina bàsica pel bon funcionament de les comunitats socials.  

HERNÁNDEZ-MORENO, ALFONSO, HERRERA PETRUS, 
CHISTIAN (COORDS.)
Arbitraje internacional en una economía globalizada: 
reflexiones en homenaje a D. Ramon Mullerat. 
Madrid: Difusión Juridica y Temas de Actualidad, 2020. 
[347.918:341.63Arb]
Obra coral escrita amb el subtítol de “Reflexions en Homenatge 
a D. Ramon Mullerat”, en homenatge al prestigiós jurista que 
fou fundador de l’Associació pel Foment de l’Arbitratge (AFA), 

i un veritable visionari i pioner de la internalització de l’Advocacia com demostra la 
seva prestigiosa i guardonada trajectòria professional. Aquesta proposta que avui us 
recomanem consta de 17 articles coordinats pel recentment desaparegut Dr. Alfonso 
Hernández Moreno (DEP), i pel professor titular de Dret Processal, advocat, àrbitre i 
membre de la Junta d’AFA, Sr. Christian Herrera. Es tracta d’un llibre que analitza la 
institució de l’arbitratge des d’una perspectiva plural, internacional i molt pràctica, amb 
17 articles que destaquen la flexibilitat, especialitat, imparcialitat i celeritat del sistema, 
abordant temes tant diversos com la ètica professional, les diverses legislacions i 
Convenis aplicables, conceptes fonamentals i principis rectors de la institució arbitral, 
pràctica de prova, o la seva utilitat en temàtiques més concretes com els conflictes 
societaris i el concurs de creditors, així com la seva convivència i transversalitat amb la 
mediació, tots ells signats per experts advocats i àrbitres en exercici. En definitiva una 
obra, de recomanable lectura tant pels que s’inicien en el coneixement del món arbitral 
com per experts en aquest sistema de resolució alternativa, en plena expansió en 
l’època post-COVID.   

SIERRA HERNAIZ, ELISA, VALLEJO DACOSTA, RUTH 
(DIRS.); PEDROSA ALQUÉZAR, SONIA ISABEL (COORD.) 
Diseño e implementación de planes de igualdad en 
las empresas: cuestiones claves. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.  [331.44(46):342.722Dis] 

Us recomanem una altra obra col·lectiva que es presenta com 
una eina d’utilitat en resposta a les noves necessitats que es 
plantegen les empreses arran de l’aprovació del RDL 6/2019, d’1 
de març, de mesures urgents per la garantia de la igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre homes i dones en temes d’ocupació en matèria de Plans 
d’Igualtat. S’aborden aspectes que han de ser tinguts en compte pels negociadors dels 
plans de Igualtat, tant en la fase de disseny com en la fase de la seva implementació, 
per garantir la seva eficàcia en el si de les relacions laborals. Compta amb la direcció i 
coordinació de dues expertes en Dret del Treball i de la Seguretat Social, i els articles, 
tots ells estan signats per experts professors de la comunitat universitària provinents 
del món del dret, l’economia, la psicologia o la sociologia. Analitzen temes com la 
salut, la formació o les bones pràctiques en els plans d’igualtat i polítiques públiques; 
tractament individual i específic mereix l’anàlisi de les temàtiques de violència contra 
la dona, assetjament sexual i laboral en l’àmbit de les organitzacions. En definitiva, una 
obra d’obligada lectura envers una matèria cabdal per assolir una societat més justa en 
una matèria que les noves generacions ja consideren innegociable.   



ANIMUS JOCANDI

L’estiu ja és aquí i les vacances en breu arribaran. Així que des de la revista Món Jurídic volem aprofitar per 
recomanar-vos obres escrites per companys i companyes de professió. D’altra banda us animem a què si heu 
publicat recentment una obra i voleu donar-la a conèixer ens envieu un correu electrònic a monjuridic@icab.
cat amb la portada i un breu text explicatiu. També us demanem que faciliteu un exemplar a la Biblioteca per 
fer créixer la col·lecció de llibres no jurídics escrits per l’advocacia. 

‘Deu Contes’,  
de Manel Navarro

“Deu Contes” és un recull de deu 
històries que segueixen un to íntim i 
quotidià, escrites i autoeditades per 
l’advocat Manel Navarro. A través de 
cada conte, el lector s’endinsarà dins 
de diverses trames estructurades a 
través d’uns personatges d’allò més 
pintorescos i molt ben presentats: des 

d’un home anomenat Segimon Gàbia que assegura tenir 
una capsa plena de píxels, fins a Hamlet patint malde-
caps esperant a què Shakespeare acabi d’escriure la seva 
història.     

‘En la senda del hambre’, 
de Santi Llensa 

En la senda del hambre és un viatge 
en el temps, a l’Etiòpia dels anys 80; 
una dècada marcada per la guerra, la 
injustícia i la fam. En aquest context, 
un nen orfe aconsegueix obrir-se camí 
i superar les adversitats, gràcies al seu 
enginy i resiliència. En el moment més 

crític, l’aparició de diversos personatges europeus can-
viarà el seu destí i transformarà progressivament els seus 
ideals. Paral·lela a la seva història personal, la terrible fam 
d’Etiòpia atreu mediàticament l’atenció d’occident, que 
reacciona com mai abans davant d’una crisi humanitària.
El lector vibrarà amb una infinitat de passatges commo-
vedors i amb una història plena de coratge, supervivència 
i superació. Santi Llensa, l’autor, és advocat i dirigeix una 
agència d’adopció internacional. La seva estreta vinculació 
amb Etiòpia i amb la realitat més cruenta d’aquest país 
tan fascinant com desconegut, li han servit d’inspiració 
per a aquesta novel·la. 



Saps què ens fa diferents
de la resta d’assegurances de salut ?

Tu decideixes

· El nostre quadre mèdic, a més de comptar amb centres de renom, inclou els equips mèdics de prestigi que hi 
treballen.

· La nostra cobertura de pròtesis és la més completa del mercat.

· Lliure elecció de ginecòleg i pediatre
(amb el reembossament del 80% de les despeses).

· La cobertura d’assistència integral del càncer cobreix medicacions i teràpies que altres companyies no 
cobreixen.

· Som els únics que cobrim íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull.

· Garantim l’hospitalització en qualsevol centre del món, fins a un màxim de 42.000 €, per a tractaments 
especials que no prestin cap dels nostres centres concertats.

· I molt més 

CONSULTA’NS
T. 93 207 77 75 |   www.altermutua.com |   assessors@altermutua.com

Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

Alter Medic Plus

+ INFORMACIÓ:




