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‘Professional Informa’

PROpulsar:
Posem a disposició

teva una pòlissa de

crèdit amb uns

avantatges exclusius.
Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una pòlissa de

crèdit professional amb uns avantatges exclusius, per tal de mantenir la teva

tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar els interessos

només quan la utilitzes.

Si ets membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i vols promoure la

teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors professionals, amb

Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc

que treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.

O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu

professional, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com



El Degà Antoni Plasencia Monleon
EDUARD SAGARRA TRIAS, PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR DE MÓN JURÍDIC 

H
a mort Antoni Pla-
sencia que per a 
mol ts  de nosa l-
tres serà sempre 
un referent com 
a persona, amic, 

advocat, però sobretot com a degà 
del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na. L’etapa d’Antoni Plasencia, com 
a degà, iniciada al 1983, no fou un 
període continuista ni rupturista 
dins de la llarga tradició dels dega-
nats del Col·legi. Senzillament fou 
una etapa que va saber copsar el 
delicat trànsit entre la tradició i la 
modernitat. 

Va ser el primer degà escollit dins 
de la Constitució de 1978. Va obrir 
l’ICAB al món i va donar a conèixer 
a tots els advocats europeus i de 
la, llavors, Comunitat Econòmica 
europea, la nostra Corporació i els 
nostres advocats. Quan encara Es-
panya no s’havia adherit a la avui 
Unió Europea, el degà Plasencia ja 
havia establert en nom del Col·legi 
tots els vincles i acords necessaris 
perquè poguéssim participar de les 
xarxes professionals i jurídiques, 
sense necessitat d’acords interna-
cionals ni governamentals.

La festa de Sant Raimon va ser, 
a partir del seu mandat, una fita 
transcendent per a tots els Col·legis 
i associacions d’advocats del món. 
Barcelona i el seu Col·legi van ser 

coneguts i reconeguts al món. L’any 
1984 s’inicien sota el seu impuls, 
i fins avui, les Trobades de Barce-
lona, “Memorial Jacques Henry”, 
expressió del treball conjunt dels 
advocats d’arreu. 

El  Col·legi va fer un aggiornamen-
to en el camp de la comunicació, 
tan essencial per a la política ju-
rídica: en el seu mandat va crear 
i impulsar la  revista ‘Món Jurídic’, 
la primera revista de l’Estat en per-
metre i fomentar  una comunicació 
directa i activa entre col·legiats i 
Col·legi, que a hores d’ara ja té pu-
blicats 288 números.
 
Les disfuncions i les difícils rela-
cions amb l’administració de justí-
cia es van fer paleses per part dels 
advocats i de la Junta de Govern 
que li van valer, al degà i a la Cor-
poració,  algun que altre enfronta-
ment davant les autoritats judicials. 
Tal vegada d’aquest sentit la millor 
prova és el famós “Manifiesto de 
los mil” de 1985 que l’any vinent 
farà 30 anys.

Durant el seu mandat també va dur 
a terme una renovació en profundi-
tat  dels antics estatuts del Col·legi, 
en els quals va reduir el mandat de 
la Junta, que en el seu cas varen 
ser molt prolífics. Es van celebrar 
les primeres trobades de les Juntes 
dels Col·legis d’advocats de Cata-

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

lunya i es va fundar el Consell de 
Col·legis d’advocats de Catalunya, 
a Tortosa. 

S ’a c t u a l i t z a r e n  l e s  n o r m e s 
d ’honorar is .  Va ser  e l  p r imer 
Col·legi creador de la institució del 
SOJ,  com a Servei  d’Orientació 
Jurídica ober t a tota  consulta  
ciutadana preliminar i gratuï ta; 
i  durant  aques ts  quatre  anys 
de mandat es va iniciar el  torn 
d’assistència  als jutjats i el torn a 
estrangers. 

Va donar un impuls a la Biblioteca, 
la millor de Espanya i tal vegada 
d’Europa, obrint i comunicant-la 
amb d’altres biblioteques, donant 
valor als nostres fons bibliogràfics. 
Especial menció i importància per 
a la terminologia jurídica catalana 
i en català  fou  la publicació del 
“Diccionari Jurídic Català”(1986).    

Tot això, i molt més, en només  
quatre anys de mandat com a degà 
ja què, com dèiem, el va reduir vo-
luntàriament dels 5 que fins llavors 
estaven estatuïts! 

Moltes gràcies Antoni Plasencia, 
dels que vam compartir la Junta 
amb tu, dels advocats catalans, 
i de tota la societat d’aquest pa-
ís que tant t’estimaves i per a la 
qual seràs sempre, com ja hem 
dit,  un referent ciutadà.

El banc de les millors empreses. I el teu.
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 CARTES A LA

DIRECTORA

Honoraris de costes assequibles

H
i ha un ampli debat 
sobre les taxes judici-
als on  guanya posici-
ons, sobretot entre els 
professionals del Dret, 

l’opinió que la seva introducció vul-
nera el principi de lliure accés a la 
Justícia.

Jo voldria cridar la vostra atenció 
sobre un element que, segons el 
meu parer, impedeix a moltes per-
sones l’accés a la justícia: les escan-
daloses costes judicials. Sense treu-
re un gram de raó i recolzament a 
qui predica la necessitat de suprimir 
les taxes, reivindicació que recolzo 
sense fissures.

Potser no caldria, però trobo avinent 
posar un mínim exemple: si un client 
ens demana de fer una reclamació 
de 50.000Ð per via civil, l’hem d’in-
formar que haurà de fer front a unes 
taxes fixes de 300Ð i unes taxes va-
riables, que per aquest import se-
ran de 250Ð , total 550Ð de taxes. 
I també l’hem d’informar que, en 
cas que la reclamació no prosperi 
en absolut i el condemnin a pagar 
les costes del contrari, només d’ad-
vocat haurà de pagar per aquest 
concepte 8.800Ð, als quals caldrà 
afegir també els honoraris del pro-
curador contrari. I, eventualment, 
altres conceptes que s’acabin inclo-
ent.  Així doncs, a banda dels nos-
tres honoraris com a advocats d’ell, 
haurà de fer front inexorablement 
a 550Ð de taxes; i d’avenir-se a un 
risc de més de 8.800Ð per costes.

Em faig dues preguntes: 
1a. Realment, amb caràcter general, 
cobrarem al nostre propi client una 
quantitat de 8.800Ð fixes? Sobretot 
en aquest temps de crisi ¿conside-
rem que aquest és el preu mig i ade-
quat del nostre servei? 

2a. Què espantarà i retraurà més al 
client, els 550Ð de taxes, per més 
que s’hagin de pagar ja; o el risc 
d’haver de pagar l’advocat contrari 

8.800Ð si perd? És obvi que si par-
lem d’efecte dissuasiu de les taxes 
estem parlant de clients als quals 
aquesta quantia els hi significa un 
fre i, en aquestes condicions, no tinc 
cap dubte que si una taxa a pagar de 
550Ð�l’impedeix anar a defensar els 
seus drets als tribunals, un risc de 
8.800Ð l’espantarà molt més, i tin-
drà un efecte dissuasiu encara molt 
més gran.

No he entès mai, i ara ho exposo 
públicament, per què proposem uns 
honoraris per aplicar a taxació de 
costes que no tenen res a veure amb 
els que apliquem habitualment als 
nostres clients. I, no ens enganyem, 
tampoc no afavoreix als propis advo-
cats que deixem de presentar molts 
casos judicials perquè el client no 
pot assumir un risc de costes que 
és veritablement dissuasiu.

La proposta que voldria fer és que 
es modifiqui radicalment el criteri 
d’honoraris a aplicar a les taxaci-
ons de costes, per acostar-los a la 
realitat econòmica que ens envol-
ta i també als usos habituals entre 
l’advocat i el seu propi client, alhora 

JOAN CASTELLTORT I BOADA. COL·LEGIAT NÚM. 13.677 

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

que prestem un servei facilitant un 
accés del justiciable als tribunals 
per defensar els seus drets, no 
exempta, si es vol, d’un cert egois-
me, ja que podem estar segurs que 
amb un risc de costes raonable, el 
justiciable procedirà en molts més 
casos a fer ús de la seva acció.

Seguim lluitant, doncs, per la su-
pressió de les taxes, sens dubte, pe-
rò comencem per allò que està a les 
nostres mans: fem que les costes si-
guin assumibles per aquells que no-
més poden confiar en una Justícia 
assequible, de la qual els advocats, 
com a operadors jurídics de referèn-
cia, no ens en podem desentendre.

 

Si vols compartir amb els companys i 
companyes un suggeriment, una crí-
tica, problemes que tenen relació 
amb l’exercici de l’advocacia, si vols 
donar a conèixer la teva opinió, tens 
l’oportunitat que se sàpiga a l’espai  
“Cartes a la directora”. Pots enviar la teva 
carta a l’email cartesmonjuridic@icab.cat.
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Reial Decret 285/2014, de 25 
d’abril, pel qual es modifica el 
Reial Decret 335/2010, de 19 
de març, pel qual es regula el 
dret a efectuar declaracions en 
duana i la figura del represen-
tant duaner i el Reial Decret 
1363/2010, de 29 d’octubre, 
pel qual es regulen suposats de 
notificacions i comunicacions 
administratives obligatòries per 
mitjans electrònics en l’àmbit 
de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària (BOE núm. 117, 
14.05.2014).

Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat 
urbanística (DOGC núm. 6625, 
16.05.2014).

Decret 65/2014, de 13 de maig, 
del Consell Nacional de les Do-
nes de Catalunya. (DOGC núm. 
6625, 16.05.2014).

Ordre HAP/800/2014, de 9 de 
maig, per la qual s’estableixen 
normes específiques sobre sis-
temes d’identificació i auten-
ticació per mitjans electrònics 
amb l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària (BOE núm. 
119,  16.05.2014).

Ordre HAP/865/2014, de 23 de 
maig, per la qual s’aproven els 
models de declaració de l’Im-
post sobre Societats i de l’Impost 
sobre la Renda de no residents 
corresponent a establiments 
permanents i a entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes 
a l’estranger amb presència en 
territori espanyol, per als períodes 
impositius iniciats entre l’1 de  ge-
ner i el 31 de desembre de 2013, 
es dicten instruccions relatives al 
procediment de declaració i in-
grés i s’estableixen les condicions 
generals i el procediment per a 
la presentació electrònica (BOE 
núm. 129, 28.05.2014).

Decret 75/2014, de 27 de maig, 
del Pla per al dret a l’habitatge 
(DOGC núm. 6633  29.05.2014).

Reial Decret 355/2014, de 16 
de maig, pel qual es crea i re-
gula el Consell Mèdic Forense 
(BOE núm. 132, 31.05.2014).

Decret 71/2014, de 27 de maig, 
pel qual es crea el Registre de 
catalans i catalanes residents 
a l’exterior i s’estableixen 
els requisits i el procediment 
d’inscripció (DOGC núm. 6635, 
02.06.2014).

Resum de les  
novetats legislatives

Decret Llei 1/2014, de 3 de 
juny, pel qual es modifica el 
text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generali-
tat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, de 
25 de juny (DOGC núm. 6638, 
05.06.2014).

Reial Decret 410/2014, de 6 de 
juny, pel qual es modifiquen el 
Reglament de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, aprovat pel 
Reial decret 1624/1992, de 29 
de desembre, i el Reglament 
General de les actuacions i 
els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de des-
envolupament de les normes 
comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs, aprovat 
pel Reial Decret 1065/2007, 
de 27 de juliol (BOE núm. 138, 
07.06.2014).

Llei 6/2014, del 10 de juny, de 
modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establi-
ment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc (DOGC 
núm. 6641,  11.06.2014).

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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Registre de naixements 
i defuncions des de 
l’hospital i simplificació 
del procés per partici-
par en subhastes

 

El Consell de Ministres va aprovar, 
el 13 de juny, el projecte de llei de 
mesures de reforma administrati-
va en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia i del Registre civil.

Hi destaquen dues mesures. La 
primera, relativa a les subhastes 
que permetrà que els ciutadans 
podran accedir a tots tipus de pos-
tures de béns mobles i immobles 
que es produeixin en qualsevol lloc 
de l’Estat donant-se d’alta en el 
Portal Electrònic de Subhastes. La 
seguretat jurídica del procediment 
estarà garantida amb una identi-
tat inequívoca de tots els quals hi 
intervenen mitjançant la signatura 
electrònica o signatura amb un sis-
tema de claus prèviament concer-
tades. El responsable del sistema 
serà un secretari judicial, que ga-
rantirà totes les transaccions amb 
certificat electrònic.

L’altre dels punts de la normativa 
a destacar fa referència als nens 
acabats de néixer.  El projecte 
preveu que la tramitació per a la 
inscripció dels nadons es dugui 
a terme directament als centres 
sanitaris.  Els progenitors, amb 
els facultatius que han assistit al 
part, signaran el formulari oficial 
de declaració en el qual s’acre-
dita el naixement i es remetrà al 
Registre civil des del propi centre 
hospitalari. 

També s’incideix en la identificació 
entre el nadó i la mare, a través 
de proves mèdiques, biomètriques 
i analítiques, per tal d’augmentar 
la seguretat en la identitat dels fills 

nascuts i evitar els casos coneguts 
com nens robats.

Les defuncions també es preveu 
que es puguin tramitar pel mateix 
sistema, amb certificació mèdica 
en què, si s’escau, s’expressarà 
l’existència o no d’indicis de mort 
violenta o qualsevol altre motiu pel 
qual no s’hagi d’expedir la llicència 
d’enterrament o incineració.

Ampliació de les reformes legislatives
COORDINAT PER ISIDOR GARCIA. COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB.

Intercanvi 
d’informació entre 
Cadastre i Registre 
de la Propietat

 

El Consell de Ministres, a proposta 
del Ministeri de Justícia i en coor-
dinació amb el Ministeri d’Hisenda, 
va aprovar el 13 de juny de 2014 el 
projecte de llei de reforma de la 
Llei Hipotecària aprovada per De-
cret de 8 de febrer de 1946 i el text 
refós de la Llei de Cadastre Immo-
bilari, aprovat pel reial Decret Le-
gislatiu 1/2004, de 5 de març per 
tal de facilitar l’intercanvi segur de 
dades entre el Registre de la Pro-
pietat i el Cadastre. La finalitat és 
evitar les informacions contradictò-
ries i incompletes sobre un mateix 
bé immoble.

El projecte modifica la llei hipotecà-
ria i la del cadastre amb la finalitat 
que el registre tingui accés a la car-
tografia cadastral i a l’inrevés. Amb 
caràcter general, la cartografia del 
Cadastre serà la que s’utilitzarà i, 
excepcionalment, sempre que una 
llei ho prevegi, es podrà presentar 
al Registre una representació grà-
fica georeferenciada alternativa i 
compatible, que s’incorporarà al 
Cadastre.

S’hi defineix el procediment per 
a la incorporació de la descripció 

gràfica de les finques al Registre 
de la Propietat i els seus efectes 
jurídics i un altre actualitzat d’inter-
canvi d’informació entre el Registre 
i el Cadastre.

Es desjudicialitzen els procedi-
ments de concordança entre el 
registre de la Propietat i la re-
alitat extrarregistral, sigui física 
o jurídica, per tal d’agilitar la seva 
tramitació i reduir-ne els costos. 
S’evita la tramitació davant dels 
tribunals dels expedients de domi-
nis per a la inscripció d’excessos 
de cabuda i reanudació del tracte.

Els notaris i  registradors de la 
propietat seran els responsables 
dels expedients d’ immatricula-
ció de finques, la rectificació de 
la superfície, la incorporació de 
bases gràfiques, la delimitació, la 
reanudació del tracte, la duplici-
tat d’inscripcions i l’alliberació de 
càrregues.

Es manté, no obstant això, el prin-
cipi de tutela judicial efectiva, atès 
que en cas d’oposició fonamenta-
da d’algun interessat, la controvèr-
sia es decideix en seu judicial.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ressenya de la Llei 
9/2014, de 9 de maig, 
de Telecomunicacions

 

La nova Llei de Telecomunicacions 
determina que el seu objecte no 
es limita a la regulació de les «co-
municacions electròniques» (que, 
d’acord amb les directives comuni-
tàries, engloba aspectes com l’ha-
bilitació per actuar com a operador, 
els drets i obligacions d’operadors i 
usuaris, o el servei universal), sinó 
que aborda, de forma integral, el 
règim de les «telecomunicacions» 
a què es refereix l’article 149.1.21ª 
de la Constitució Espanyola.

Per això, en el seu Títol I regula al-
tres qüestions com la instal·lació 
d’equips i sistemes, la intercepció 
legal de les telecomunicacions, la 
conservació de dades, o l’avaluació 
de conformitat d’equips i aparells, 
temes que a nivell comunitari són 
objecte de normativa específica.

La Llei exclou expressament de la 
seva regulació els continguts difo-
sos a través de serveis de comu-
nicació audiovisual, que constituei-
xen part del règim dels mitjans de 
comunicació social, i que es carac-
teritzen per ser transmesos en un 
sol sentit de forma simultània a una 
multiplicitat d’usuaris. No obstant 
això, les xarxes utilitzades com a 
suport dels serveis de radiodifusió 
sonora i televisiva i els recursos as-
sociats sí són part integrant de les 
comunicacions electròniques regu-
lades en aquesta Llei.

Igualment s’exclou de la seva regu-
lació la prestació de serveis sobre 
les xarxes de telecomunicacions 
que no consisteixin principalment 
en el transport de senyals a través 
d’aquestes xarxes, que són objec-
te de regulació en la Llei 34/2002, 

diferents mercats de comunicaci-
ons electròniques, així com als di-
ferents operadors que desenvolu-
pen la seva activitat en ells.

La Llei estableix (en el Títol III re-
latiu a obligacions i drets d’opera-
dors i usuaris) els preceptes rela-
tius al servei universal, les obliga-
cions d’integritat i seguretat de les 

xarxes i l’ampliació dels drets dels 
usuaris finals, i recull importants 
novetats en relació amb els drets 
dels operadors a l’ocupació del 
domini públic i privat, al desple-
gament de xarxes i l’accés a infra-
estructures d’altres sectors.

Com a conseqüència de la sim-
plificació administrativa, ja esta-
bler ta en la Llei 12/2012, de 26 
de desembre, de mesures urgents 
de liberalització del comerç i de 
determinats serveis, s’han subs-
tituït determinades llicències per 
al desplegament responsable. A 
més, s’estableix que per a la resta 
d’actuacions de desplegament de 
xarxes en domini privat es puguin 
substituir igualment les llicències 
per una declaració responsable en 
aquells casos en què prèviament 
l’operador hagi presentat davant 
de les administracions compe-

d’11 de juliol, de serveis de la soci-
etat de la informació i de comerç 
electrònic.

El títol II de la Llei, relatiu al règim 
general d’explotació de xarxes i 
prestació de serveis, estableix la 
plena liberalització del sector. L’ha-
bilitació per a la prestació i explo-
tació de xarxes ve concedida amb 
caràcter general i immediat per la 
Llei amb l’únic requisit de notifica-
ció al Registre d’Operadors, que 
s’enquadra en el Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme.

Així mateix, hauran de ser objecte 
de notificació dels casos d’auto-
prestació per operadors controlats 
directament o indirectament per 
administracions públiques. La Llei 
estableix limitacions concretes per 
a la instal·lació i explotació de xar-
xes i la prestació de serveis per les 
administracions públiques.

La Llei es refereix a les funcions 
de la Comissió Nacional dels Mer-
cats i de la Competència, en la seva 
qualitat d’autoritat nacional de re-
gulació independent (d’acord amb 
les directives europees). Exerceix 
les funcions relacionades amb la 
imposició de regulació ex ante en 
el marc dels processos d’anàlisi 
de mercats, amb la resolució de 
conflictes entre operadors i amb 
la possible imposició de l’obligació 
de separació funcional, regulant 
les obligacions aplicables als ope-
radors amb poder significatiu en 
mercats de referència.

A més, s’incorporen previsions que 
tenen per objecte garantir que els 
mercats de comunicacions elec-
tròniques es desenvolupin en un 
entorn de competència efectiva. 
De la mateixa manera, i per tal de 
reprimir pràctiques restrictives de 
la competència, la Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Competència 
supervisarà el funcionament dels 

 

 
La Llei 9/2014 aborda 
de forma integral 
el règim de les 
“telecomunicacions”

Ampliació de les reformes legislatives
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normativa general de defensa dels 
consumidors i usuaris, tal  com 
estableix l’apartat 2 de l’article 3 
de la Directiva 2011/83/UE de 25 
octubre 2011 sobre els drets dels 
consumidors.

Així mateix, la llei regula aspectes 
relatius a l’avaluació de la confor-
mitat d’equips i d’aparells, com 
la normalització tècnica, l’avalu-
ació de la conformitat d’equips i 
aparells, i les condicions que han 
de complir les instal·lacions.

En relació amb l’administració del 
domini  públic radioelèctr ic ,  es 
regulen els principis aplicables, 
les actuacions que abasta aques-
ta administració, els tipus d’ús i 
dels diferents tí tols habilitants, 
s’introdueix una simplificació ad-
ministrativa per a l’accés a deter-
minades bandes de freqüència, 
i consolida les últimes reformes 
en matèria de durada, modifica-
ció, extinció i revocació de títols 
i en relació al mercat secundari 
de l’espectre. S’introdueixen me-
sures destinades a evitar l’ús de 
l’espectre pels que no disposen de 
títol habilitant per a això.

D’altra banda, la Llei determina les 
competències que tenen atribuï-
des les diferents autoritats naci-
onals de reglamentació. S’incor-
pora el repartiment competencial 
que inspira la Llei 3/2013, de 4 
de juny, de creació de la Comis-
sió Nacional dels Mercats i de la 
Competència, atribuint a aquesta 
Comissió funcions com la defini-
ció i anàlisi dels mercats de refe-
rència relatius a xarxes i serveis 
de comunicacions electròniques, 
la identi f icació de l ’operador o 
operadors amb poder significatiu 
de mercat, l ’establiment, si es-
cau, d’obligacions específiques a 
aquests operadors, la resolució 
de conflictes en els mercats de 
comunicacions electròniques o 

la determinació del cost net en 
la prestació del servei universal, 
entre d’altres.

A més es reformulen les «Taxes 
en matèria de telecomunicacions» 
que regula la Llei 32/2003, de 3 
de novembre, en matèria de taxes 
de telecomunicacions.

En matèria d’inspecció i de règim 
sancionador es reforcen les po-
testats inspectores, exigint la col-
laboració dels titulars de finques 
o immobles en els quals s’ubiquen 
instal·lacions de telecomunicaci-
ons per a la identificació dels ti-
tulars d’aquestes instal·lacions; 
es modifica la tipificació d’infrac-
cions, es revisa la classificació i 
quantia de les sancions, es pro-
porcionen criteris per a la deter-
minació de la quantia de la sanció, 
i es facilita l’adopció de mesures 
cautelars que es poden acordar 
fins i tot abans d’iniciar l’expedient 
sancionador.

Finalment,  en les  d isposic ions 
f inals, la Llei modif ica diversos 
textos normatius. En par ticular, 
es modif iquen diversos precep-
tes de la Llei  34/2002, d’11 de 
juliol,  de Serveis de la Societat 
de  la  In fo rmació  i  de  Comerç 
Electrònic .  En concret ,  s’ intro-
d u e i xe n  p re c i s i o n s  s ob r e  e l 
consent iment  de l  des t inata r i 
per acceptar el tractament de 
les dades derivat de dispositius 
d ’emmagatzematge i  recupera-
ció de dades en els seus equips 
terminals, i s’estableixen criteris 
per a la modulació de les sanci-
ons. També es modif iquen, en-
tre altres, la Llei 13/2011, de 27 
de maig, de regulació del joc, la 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d ’Ordenació de l ’Edi f icació i  e l 
Reia l  decret l le i  1 /1998, de 27 
de febrer, sobre infraestructures 
comunes als edificis per a l’accés 
als serveis de telecomunicació.

tents un pla de desplegament i 
aquest hagi estat aprovat, ja que, 
en aquests casos, l’administració 
competent ja ha analitzat i pon-
derat els interessos inherents a 
l’exercici de les seves competèn-
cies. Les actuacions que impli-
quin una simple actualització tec-
nològica sense afectar elements 
d’obra civil o màstils que no re-
quereixen autorització.

Amb l’objectiu de garantir la uni-
tat de mercat, facilitar la instal-
lació i desplegament de xarxes i 
la prestació de nous serveis, la 
Llei incorpora els mecanismes ne-
cessaris de cooperació i resolució 
de conflictes. Els instruments de 
planejament territorial o urbanístic 
elaborats per les administracions 
públiques competents que puguin 
afectar el desplegament de xarxes 
seran objecte d’informe del Minis-
teri d’Indústria, Energia i Turisme, 
es preveu quan sigui necessari un 
procediment de negociació entre 
aquest Ministeri i els òrgans en-
carregats de l’aprovació, modifica-
ció o revisió d’aquests instruments 
de planificació.

Es contempla la necessària previ-
sió d’infraestructures de comu-
nicacions electròniques en zones 
d’urbanització i es garanteix el 
dret d’accés dels operadors a in-
fraestructures d’administracions 
públiques i infraestructures lineals 
com electricitat, gas, aigua, sane-
jament o transport.

Es clarifiquen els drets dels usua-
ris ja introduïts en la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, general de te-
lecomunicacions pel Reial Decret-
Llei 13/2012, de 30 de març, sobre-
tot els relacionats amb la protecció 
de dades de caràcter personal i la 
privacitat de les persones. Així 
mateix es preveu que la normati-
va específica sectorial establerta 
en aquesta Llei prevaldrà sobre la 
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

MERCANTIL  
 
 
 
 
 

El Tribunal Suprem considera possi-
ble esmenar aquest defecte proces-
sal per recórrer en sentit ampli i així 
assenyala que des d’una interpreta-
ció literal de la norma, l’amplitud de 
les expressions utilitzades -defecte, 
omissió o error- porta a concloure 
que és possible l’esmena no solament 
en els casos en què no s’hagi aportat 
el justificant que acrediti o justifiqui la 
constitució del dipòsit dins de termi-
ni, sinó també en aquells en els quals 
no s’hagués efectuat encara la cons-
titució del dipòsit o s’hagués realitzat 
fora del termini legalment establert 
per a això. Aquest criteri d’interpreta-
ció respecta l’equilibri que ha d’existir 
entre l’exigència de compliment dels 
requisits formals i el dret d’accés als 
recursos, la finalitat dels quals és im-
pedir que el dret a la tutela judicial 
efectiva pugui veure’s conculcat per 
una interpretació basada en criteris 
de formalisme excessiu o qualsevol 
altra raó que revelin una clara des-
proporció entre les finalitats que la 
causa d’inadmissió aplicada preservi 
i els interessos que se sacrifiquen, i 
s’ajusta a la doctrina del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans que obliga, 
des de criteris de proporcionalitat, a 
evitar que l’aplicació pels tribunals 
de les formalitats per interposar un 
recurs pugui vulnerar el dret d’accés 
a un tribunal quan la interpretació de 
la legalitat ordinària resulti massa for-
malista i pugui arribar a impedir, de 
fet, l’examen del fons d’un recurs. 

Resum de les  
novetats jurisprudencials

LABORAL 
 
 
 
 
 
 

 

L’Audiència Nacional ha declarat nul 
l’Expedient de Regulació d’Ocupa-
ció (ERO) a Coca-Cola Iberian Part-
ners, que afectava 1.190 treballa-
dors i que va suposar el tancament 
de quatre plantes. Es considera que 
hi ha un grup empresarial a efec-
tes laborals i que s’han incomplert 
completament les obligacions d’in-
formació i consulta amb els repre-
sentants dels treballadors, sent in-
suficient l’informe tècnic presentat 
per fonamentar la causa objectiva 
justificativa de l’ERO. 

La declaració de nul·litat impli-
ca la readmissió dels treballa-
dors afectats als seus llocs de 
treball, juntament amb el paga-
ment dels salaris de tramitació.  
 

L’esmena del  
defecte processal  
de l’omissió del  
dipòsit per recórrer 

Nul·litat de l’ERO  
de Coca-Cola  
Iberian Partners 

AUDIÈNCIA NACIONAL, SALA DEL SOCIAL, 
DE 12 JUNY, 2014 TRIBUNAL SUPREM, SALA DEL SOCIAL, 

DE 18 DE MARÇ DE 2014

El Ple del Tribunal Constitucional, 
en una sentència del 10 de juny 
de 2014, ha declarat conforme a la 
Constitució espanyola la previsió 
legal segons la qual és necessari 
haver contret matrimoni per tal de 

NO
VE

TA

T JURISPRUDENCIAL •
NOVETATJURISPRUDENCIA

L•

El Tribunal Constitucio-
nal denega la pensió de 
viduïtat a un homose-
xual per no estar casat 
el 2002
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SENTÈNCIES 
DE 10 I 12 DE JUNY DE 2014.

poder accedir a la pensió de viduï-
tat. El Tribunal rebutja una qüestió 
interna d’inconstitucionalitat que 
el propi Ple va plantejar per tal de 
resoldre la demanda d’empara-
ment presentada el 2004 per un 
ciutadà que entenia que, després 
de 40 anys de convivència, en mo-
rir el seu company el 2002, s’havia 
vulnerat el principi d’igualtat pre-
vist a l’article 14 de la Constitució.

En la seva resolució, el Ple del Tri-
bunal Constitucional se situa en el 
context legal previ a la legalitza-
ció del matrimoni entre persones 
del mateix sexe del 2005, aplicant 
l’article 174.1 de la Llei General de 
la Seguretat social de 1994 (refor-
mada al 1998).

La resolució compta amb el vot 
particular discrepant de la vice-
presidenta del Tribunal, del ponent 
de la resolució i de tres magistrats 
més.

Un cop resolta la qüestió interna 
d’ inconstitucionali tat,  el  Tr ibu-
nal Constitucional dicta una altra 
sentència, el 12 de juny de 2014, 
en què denega l’emparament del 
ciutadà perquè no aprecia que al 
2002 es produís una vulneració del 
principi d’igualtat i de no discri-
minació per raó de sexe. Aquesta 
resolució compta amb el vot parti-
cular de 4 magistrats que han con-
siderat que s’havia de valorar si la 
pensió de viduïtat vigent el 2002 
va utilitzar “un criteri discrimina-
tori en raó de l’orientació sexual”, 
atès que establia un requisit que 
era d’impossible compliment per 
als homosexuals.
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Segons el TJUE no és conforme 
amb el dret de la Unió (art. 7.1 de 
la Directiva 2003/88/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 
4 de novembre de 2003, relativa 
a determinats aspectes de l’orde-
nació del temps de treball), que 
els treballadors la retribució dels 
quals està composta per un salari 
base i per una comissió en fun-
ció dels contractes celebrats per 
l’empresari gràcies a les vendes 
obtingudes per aquest treballa-
dor, només tinguin dret, en con-
cepte de vacances anuals retri-
buïdes, a una retribució formada 
exclusivament pel seu salari base. 
S’han de prendre també en consi-
deració la part corresponent a les 
comissions. 

Correspon al jutge nacional 
apreciar si, sobre la base d’una 
mitjana calculada en relació amb 
un període de referència consi-
derat representatiu, en aplicació 
del dret nacional, els mètodes 
emprats per calcular la comissió 
deguda a un treballador en con-
cepte de vacances anuals retri-
buïdes aconsegueixen l’objectiu 
perseguit per la Directiva relativa 
a l’ordenació del temps de treball.

La retribució 
durant el període 
de vacances 

SENTÈNCIA TJUE, DE 22 DE MAIG DEL 2014 
(ASSUMPTE C-539/12, LOCK VS. BRITISH 
GAS TRADING) 

Improcedència de 
l’acció directa del 
subcontractista

TRIBUNAL SUPREM, SALA PRIMERA, 
DE 30 D’ABRIL DE 2014

CIVIL 
 
 
 
 
 
 

 

En un contracte d’obra concertat so-
ta la vigència de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre i en relació amb l’acció 
directa del subcontractista davant 
l’Ajuntament propietari de l’obra, el 
Tribunal Suprem considera, d’acord 
amb l’art. 201.4 de l’esmentada Llei 
que, després de la notificació a l’amo 
de l’obra de la cessió del crèdit rea-
litzada pel contractista a favor d’un 
tercer, ja no opera l’acció directa del 
subcontractista.

Tràfic d’influències

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, 
SECCIÓ CINQUENA, 28 DE MAIG DE 2014

PENAL 
 

La sentència anomenada del “Ho-
tel del Palau”, més enllà de la se-
va repercussió mediàtica, analitza 
qüestions d’important transcen-
dència jurídic-penal.

En primer lloc, és important su-
bratllar la separació que l’Audi-
ència Provincial, realitza d’aquest 

assumpte en relació a l’assumpte 
del “Palau”. L’assumpte del Palau 
- encara en fase d’instrucció - con-
sisteix, en síntesi, en la descapita-
lització (per part dels imputats i 
confessos Srs. Millet i Montull) de 
la Fundació Orfeó Català- Palau de 
la Música. Per contra, el procedi-
ment que dóna lloc a la sentència 
que ara comentem es concreta 
en una operació urbanística con-
sistent en la pretesa construcció 
d’un hotel al costat del Palau de 
la Música Catalana. 

Com la finca on es pretenia cons-
truir l’hotel estava qualificada per 
a ús públic, els acusats Millet i 
Montull  van pressionar als res-
ponsables d’urbanisme de l’Ajun-
tament fins a aconseguir el can-
vi d’ús. Per aquest motiu, a més 
dels referits acusats, van figurar 
també com acusats diversos re-
p resentan ts  de l  Depar tament 
d’Urbanisme de l’ Ajuntament de 
Barcelona.

Finalment,  la sentència només 
condemna a ls  acusats Mi l let  i 
Montull pel delicte de tràfic d’in-
fluències, ja que queda provat que 
aquestes persones es van aprofi-
tar dels seus càrrecs a la Funda-
ció per aconseguir els seus objec-
tius. No obstant això, la sentència 
absol a tots els representants de 
l’Ajuntament, per no quedar acre-
ditat que cap d’aquestes persones 
conegués el fet que, en realitat, la 
propietat de l’hotel era privada i la 
Fundació només figurava a efec-
tes formals. Tot i això, la resolució 
assenyala el nul interès públic que 
podia tenir un hotel, i la seva con-
tradicció - per tant - amb els fins 
de l’urbanisme.

La sentència, d’altra banda, recull 
una important argumentació sobre 
els delictes de prevaricació admi-
nistrativa i tràfic d’influències.

No és accident de treball l’agressió 
patida per un empleat a mans del 
seu veí quan aparcava el cotxe en 
tornar a casa. Segons es dedueix 
dels fets declarats provats, és difícil 

No és accident 
de treball
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA D’ANDA-
LUSIA, SALA DEL SOCIAL, DE 6 DE FEBRER 
DE 2014

de mantenir que l’agressió es pugui 
qualificar com produïda per cas for-
tuït, manifestant-se com producte 
d’una discussió entre l’actor i un veí 
sobre una plaça d’aparcament, pel 
que sembla clar que es va deure a 
causes totalment alienes a la feina 
i sí, en canvi, a altres de naturale-
sa personal entre el treballador i 
l’agressor o el seu germà, sorgides 
immediatament o amb major ante-
lació, el que és indiferent als efectes 
de la qualificació de la contingència.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Projecte de Llei de reforma de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial

E
n primer lloc, tot i l’ex-
tensió de l’articulat de 
l’avantprojecte (666 
articles, més  diverses 
Disposicions Addicio-
nals, Transitòries, Dero-

gatòries i Finals) i, malgrat la importàn-
cia que ha de tenir una llei com aques-
ta, crida l’atenció que l’avantprojecte 
no vingui acompanyat d’una memòria 
justificativa que, sobre tot, assenyali 
els recursos materials disponibles per 
al seu desenvolupament.

En segon lloc, és molt important fer 
esment d’una circumstància fonamen-
tal que afecta l’accés a la justícia dels 
ciutadans i ciutadanes: les demarcaci-
ons judicials previstes a l’avantprojecte. 
Com és sabut, es preveu la supressió 
dels partits judicials i la seva substitu-
ció per les províncies, de manera que 
–a més de reduir els 49 partits judicials 
de Catalunya a 4 úniques demarcacions 
provincials— la conseqüència inevitable 
és la de configurar 4 úniques seus ju-
dicials. Tot i així, s’ha de tenir present 
que es preveu la figura de les “seus 
desplaçades”, sense determinar exac-
tament les seves possibles funcions. 
Aquesta previsió intenta trobar excep-
cions al nou mapa territorial, en funció 
de diferents variables que s’haurien de 
tenir en compte de manera conjunta: 
dispersió de la població, distància a la 
capital de la província, o aprofitament 
d’infraestructures judicials existents en 
la possible seu desplaçada, tot tenint 
present la seva amortització o la recu-
peració de la inversió feta, entre d’altres. 
Aquest mapa encara no determinat ha 
de seguir un procés que començarà per 
la proposta de demarcacions que haurà 
de fer la Generalitat (en el cas de Ca-
talunya) en el termini d’un any de l’en-
trada en vigor de la nova LOPJ. Al cap 

determinant de la resolució (mai la dita 
“vinculant”) quan resulti contradictòria 
amb la doctrina del TC sobre garanties 
constitucionals o amb altres pronuncia-
ment del TS sobre la matèria, o també 
quan pugui produir situacions “d’injus-
tícia manifesta per la desproporció de 
les conseqüències de la seva aplicació”. 
Aquesta qüestió haurà de seguir un pro-
cediment (acord del ple del tribunal) que 
suspèn el tràmit fins a la seva resolució.

En altre ordre de coses, el sistema 
d’accés a la carrera judicial es conti-
nua establint de forma preferent per 
la via d’oposició. Es reserva un 25% -el 
“quart torn”- a concurs de mèrits en-
tre professionals del Dret, tot i que 1/3 
d’aquestes places es reserven als fins 
ara Secretaris i Secretàries Judicials. 
Hem d’advertir del fet que els graduats 
socials podran accedir a la carrera ju-
dicial en la jurisdicció social, perquè 
la regulació legal actual de l’exercici de 
la seva professió només els exigeix ser 
graduats i no han de passar un examen 
professional habilitant com el dels pro-
fessionals de l’advocacia. 

Una altra consideració important és 
que, malgrat la vigència de la nova ta-
xa judicial de la Llei 10/2012, (i les que 
puguin determinar les CC.AA, com ara 
Catalunya) l’avantprojecte continua 
mantenint la figura del dipòsit 
per a recórrer, expressant que és 
compatible amb la taxa judicial estatal. 

Per últim, crida molt l’atenció -per 
la limitació que indefectiblement com-
portaria per al dret a un procés sense 
dilacions indegudes- la previsió que 
cada any es determini una quota 
màxima de recursos de cassació 
(civils i contenciosos-administratiu) que 
es podran admetre a tràmit.

de dos anys de l’esmentada entrada en 
vigor el Govern haurà de presentar da-
vant les Corts Generals el projecte de 
Llei de demarcació i planta judicials, que 
incorporarà la proposta definitiva. 

Però, a banda d’aquest calendari, s’ha 
de posar en relleu el fet que, a partir 
de l’entrada en vigor de la nova LOPJ, 
es suprimirà la Justícia de Pau. Les 
competències hauran de ser assumi-
des pels Jutjats de Primera Instància 
i/o Instrucció de la capçalera del partit 
judicial corresponent, adscrivint-ne el 
personal actual dels Jutjats de Pau. Hi 
haurà la possibilitat de mantenir unitats 
“desplaçades” en les seus actuals d’al-
guns jutjats de pau, però només per a 
actes de comunicació i embargament.

En aspectes organitzatius, té una 
transcendència notòria la supres-
sió dels Jutjats unipersonals (dels 
diferents ordres jurisdiccionals) que 
passen a configurar-se de forma col-
lectiva (els nous “Tribunals d’Instàn-
cia”), i la de les Audiències Provin-
cials, que desapareixeran, culminant 
l’organització judicial el TSJ de cada 
Comunitat Autònoma o el TS. 

Un aspecte que resulta imprescindible 
comentar és un dels temes que han es-
tat qüestionats des de la pròpia judicatu-
ra, en la mesura que pot afectar la seva 
funció jurisdiccional: la nova “juris-
prudència vinculant”. Determinada 
jurisprudència del TS (de qualsevol ordre 
jurisdiccional) tindrà efectes vinculants 
per a jutges i tribunals i per als poder 
públics. Serà la jurisprudència que cada 
Sala acordi, amb periodicitat trimestral. 
En aparent contraposició, es preveu la 
figura de la “qüestió jurisprudencial prè-
via”, que ha de permetre qüestionar la 
jurisprudència del TS aplicable al cas i 

EL CONSELL DE MINISTRES DEL 4 D’ABRIL DE 2014 VA APROVAR L’AVANTPROJECTE DE LOPJ. 
AMB INDEPENDÈNCIA DE QUIN SIGUI EL TEXT QUE DEFINITIVAMENT S’ARRIBI A APROVAR, 
VOLEM FER REFERÈNCIA A ALGUNS DELS TEMES QUE, DES DE L’ÒPTICA DELS PROFESSIONALS 
DE L’ADVOCACIA I DEL PROPI ICAB, RESULTEN D’INTERÈS I ESPECIAL RELLEVÀNCIA.  
COMISSIÓ DE NORMATIVA DE L’ICAB.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

El nou Reglament de protecció 
de la legalitat urbanística

Així mateix, dins el capítol destinat 
a les llicències urbanístiques, el 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanísti-
ca (RPL) incorpora la regulació de 
les llicències en sòl no urbanitza-
ble o urbanitzable no delimitat, i 
les llicències d’usos i obres pro-
visionals, en desplegament dels 
articles 48, 49, 50 i 54 de la Llei 
d’urbanisme, ubicats en el títol se-
gon de la Llei (Del règim urbanístic 
del sòl).

Totes aquestes matèries ja havien 
estat objecte de regulació en els 
títols setè i vuitè del Reglament 
de la Llei d’urbanisme aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol 
(RLU), que han estat derogats i 
substituïts per la nova norma, jun-
tament amb part dels preceptes 
reglamentaris relatius a llicències 
en sòl no urbanitzable i autoritza-
cions d’usos i obres provisionals.

En conseqüència, el desplegament 
reglamentari de la Llei d’urbanisme 
es troba contingut actualment en 
el RLU de 2006 i en aquest nou 
RPLU.

En general, el recent RPLU no 
conté massa novetats  respec-
te de la normativa reglamentària 
anterior, ni tampoc una regulació 
més detallada de les matèries que 
constitueixen el seu objecte. Més 
aviat es tracta d’una norma amb 
vocació d’integrar en un sol text 
normatiu la regulació completa 
d’aquestes matèries, objectiu que 
s’aconsegueix incorporant en el 

M
a lg ra t  e l  que 
es podria des-
prendre del seu 
t í t o l ,  a q u e s t 
reg lament  no 
regu la  només 

aquesta matèria (protecció de la 
legalitat), sinó també la interven-
ció en l’edificació i l’ús del sòl i 
el subsòl. Concretament, el nou 
reglament desplega els títols sisè 
i setè de la Llei d’urbanisme, que 
abasten les següents matèries: per 
una banda, ll icències urbanísti-
ques, ordres d’execució i supòsits 
de ruïna i, per altra banda, proce-
diments de protecció de la legalitat 
urbanística adreçats a la restaura-
ció de la realitat física alterada i de 
l’ordre jurídic vulnerat (ordres de 
suspensió d’obres, requeriments 
de legalització, revisió de llicèn-
cies) i a la imposició de sancions.

EL 15 DE MAIG ES VA PUBLICAR AL DOGC EL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL 
QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
(RPLU), QUE DESPLEGA PARCIALMENT LA LLEI D’URBANISME, ACTUALMENT 
CONTINGUDA EN EL TEXT REFÓS APROVAT PER DECRET LEGISLATIU 1/2010, DE 3 
D’AGOST. LES PRINCIPALS NOVETATS LES TROBAREU TOT SEGUIT.

Elvira Fernández Lozano 
Col·legiada núm. 27.089
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En relació amb la 
concurrència de la 
llicència urbanística amb 
altres autoritzacions 
administratives, el 
Reglament precisa que 
no es podrà atorgar la 
llicència urbanística 
mentre no hagin estat 
concedides la resta 
d’autoritzacions

text reglamentari tant el contingut 
de la Llei com el desplegament 
d’aquesta.

En aquest sentit, per exemple, pel 
que fa a les llicències urbanísti-
ques, l’article 5 del nou Reglament 
reprodueix el contingut de l’article 
187 de la Llei, que enumera quins 
són els actes d’edificació i ús del 
sòl  que es troben subjectes a 
aquest tipus de control previ, en 
comptes de fer-ne una remissió, 
com era el cas de l’article 234 del 
RLU. O, en matèria de caducitat de 
llicències, els articles 37 i 38 del 
RPLU incorporen les previsions le-
gals de l’article 189 del TRLU que, 
en ser ja de per sí prou detallades, 
no requereixen un major desplega-
ment reglamentari i que, per tant, 
no formaven part del contingut del 
RLU de 2006.

L’exposició de motius del Decret 
64/2014, pel qual s’aprova el RPLU 
justifica aquesta tècnica normati-
va, consistent en que el nou des-
plegament reglamentari aglutini la 
regulació de detall incorporada a 
la Llei d’urbanisme, en l’objectiu 
de facilitar l’elaboració d’una fu-
tura norma legal descarregada 
d’aspectes que poden ser tractats 
a nivell reglamentari. 

A banda de donar compliment 
a  l ’ob j e c t i u  e sm en t a t ,  e n  e l 
nou RPLU s’afegeix la regulació 
d’alguns aspectes procedimentals 
que no estaven presents en el RLU 
de 2006, sinó en la normativa de 
règim local, a la qual es remetien 
la Llei d’urbanisme o el RLU. És 
el cas, per exemple, del procedi-
ment d’atorgament de llicències, 
la determinació de les obres que 
requereixen projecte tècnic i les 
que no, o el règim de comunica-
ció prèvia, aspectes aquests que, 
fins ara, estaven regulats de forma 
general en el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 
de 1995.

També s’amplia i es completa el 
desplegament de la Llei en relació 
amb algunes matèries com ara la 
inspecció urbanística, els òrgans 

 

• L’article 25 del RPLU no exclou 
de fiscalització prèvia municipal la 
segregació de terrenys als efectes 
de cedir-los per vialitat amb caràc-
ter previ a l’edificació en sòl urbà 
no consolidat no inclòs en àmbits 
d’actuació urbanística, tal com 
establia l’article 244 del RLU de 
2006, juntament amb la segregació 
o divisió de terrenys derivada d’un 
expedient d’expropiació forçosa o 
d’un projecte de reparcel·lació. Tan-
mateix, del contingut dels articles 
26 i 27 tampoc no es deriva que 
aquest supòsit estigui subjecte a 
llicència de parcel·lació o a decla-
ració d’innecessarietat de llicència, 
restant una certa indefinició sobre 
quin tràmit cal seguir en relació 
amb aquest supòsit de segregació 
de terrenys.

• L’article 71.2 estableix els actes en 
relació amb els quals les ordenan-
ces municipals no poden substituir 
l’exigència de llicència urbanística 
per la de comunicació prèvia.

• Pel que fa a la simultaneïtat de les 
obres d’edificació i d’urbanització, 
l’article 40 del RPLU incrementa 
la garantia que haurà de prestar 
la persona promotora, que s’eleva 
fins al 100% del cost de les obres 
d’urbanització en tos els casos (o 
la totalitat del cost que li correspon 
assumir al promotor en els polígons 
d’actuació urbanística), en comp-
tes del mínim del 12% previst en 
l’article 237.1.d) del RLU de 2006, 
que podia ser incrementat fins al 
100% per l’ajuntament.

• En relació amb la facultat del 
personal amb funcions d’inspecció 
urbanística consistent en entrar a 
les finques i les obres que siguin 
objecte d’inspecció i romandre-hi 
el temps necessari per portar a 
terme aquesta funció, el RPLU pre-
cisa que l’entrada es pot fer sen-
se previ avís, llevat que l’objecte 
d’inspecció sigui el domicili d’una 
persona, en quin cas s’ha d’obtenir 
el seu consentiment exprés per en-
trar-hi o, si s’escau, l’autorització 
judicial corresponent (article 99), 
d’acord amb el que ve establint 
una constant jurisprudència.

administratius competents en els 
procediments de protecció de la 
legalitat urbanística, o els criteris 
per a l’establiment i modulació de 
les sancions per les infraccions ur-
banístiques comeses. 

Pel que fa a les novetats respecte 
a la regulació actual o altres as-
pectes destacables, es poden enu-
merar les següents previsions:

- El RPLU contempla la possibilitat 
d’obtenir llicència urbanística per 
a la primera utilització i ocupació 
de parts d’edificis, tot i que no 
estiguin acabats completament , 
sempre que es compleixin deter-
minades condicions (articles 5.2 i 
43).

• En relació amb la concurrència 
de la l l icència urbanística amb 
altres autoritzacions administra-
tives, l’ar ticle 16 precisa que no 
es podrà atorgar la llicència urba-
nística mentre no hagin estat con-
cedides la resta d’autoritzacions. 
En el RLU de 2006 (article 234.2) 
aquesta previsió només es referia 
a les autoritzacions o concessions 
que correspongui atorgar a l’ens 
titular del domini públic.

MÓN JURÍDIC  JUNY 2014  17



 

La Llei de seguretat privada: 
una nova concepció de la seguretat

L
a nova Llei ve a sa-
tisfer algunes de les 
aspiracions manifes-
tades per les grans 
companyies i, en ge-
neral, pel conjunt del 

sector, en concebre la seguretat 
i, en concret, la seguretat priva-
da com una activitat amb entitat 
pròpia integrada dins d’un esque-
ma col·laboratiu amb la seguretat 
pública. Aquest objectiu es troba 
concretat en les principals nove-
tats que la normativa presenta. És 
a dir, la millora de l’eficàcia en la 
prestació dels serveis de seguretat 
privada pel que fa a organització, 
planificació i formació del personal 
de seguretat; eliminar situacions 
tendents a l’intrusisme d’empreses 
i de personal no qualificat; dotar 

 

 

el personal de seguretat privada del 
suport jurídic necessari per exercir 
les seves funcions legals; i establir 
elements de col·laboració entre la se-
guretat privada i la seguretat pública.

Amb tot això el legislador pretén 
proporcionar un marc normatiu 
adaptat a la realitat d’un sector, el 
de la seguretat, en el qual les bar-
reres entre el públic i el privat s’es-
tan dissolent a l’atzar de les no-
ves polítiques globals en matèria 
de seguretat. Aquestes polítiques 
projecten que els estats, ja sigui 
per eficiència o per altres raons, 
busquin també en aquesta matè-
ria, tan sensible, la col·laboració 
privada, com exemplif ica millor 
que cap altra qüestió la seguretat 
de les infraestructures crítiques.

AL BOE DE 5 D’ABRIL ES VA PUBLICAR LA LLEI 5/2014, DE 4 D’ABRIL, DE SEGURETAT 
PRIVADA, UNA IMPORTANT NORMA QUE DEROGA A LA SEVA ANTECESSORA, LA LLEI 
23/1992, DE 30 DE JULIOL, EMPARANT UNA NOVA FORMA DE COMPRENDRE L’ACTIVITAT 
I FUNCIONS DE LA SEGURETAT. A CONTINUACIÓ, TROBAREU ELS ASPECTES MÉS 
DESTACATS DE LA NOVA NORMATIVA.

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Iván Bayo Roque
Col·legiat núm. 31.714
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Per al compliment d’aquestes fi-
nalitats la Llei pretén proporcionar 
un tractament global, més precís 
i sistemàtic de la seguretat pri-
vada en el seu conjunt, a través 
dels 72 articles (33 més que la Llei 
23/1992, de 30 de juliol) distribu-
ïts en 7 títols, dels que ressenya-
rem els seus aspectes principals.

Ja en el títol preliminar es defineix 
l’objecte de la Llei, es fixa el seu 
àmbit d’aplicació i s’assenyalen els 
fins de la seguretat privada i de 
les activitats que formen part de la 
mateixa eliminant anteriors discre-
pàncies. Precisament, en aquest 
context, es produeix un dels grans 
canvis en incloure la investigació 
privada entre els àmbits d’activi-
tat propis de la seguretat priva-
da. No obstant això, encara que 
inicialment l’esborrany preveia la 
possibilitat que aquesta prestació 
de serveis la poguessin dur a ter-
me les companyies de seguretat, 
finalment la pressió dels col·legis 
professionals de detectius ha ex-
clòs aquesta opció encara que el 
règim general de la llei és aplicable 
als detectius. D’altra banda, s’es-
tableix un règim específic d’activi-
tats compatibles, que queden fora 
de l’àmbit d’aplicació de la norma, 
com l’activitat de planificació, con-
sultoria i assessorament en matè-
ria de seguretat privada, que ja no 
queda reservada a empreses de 
seguretat privada.

També s’ha de destacar, i no és 
qüestió menor, l’aspiració de fi-
xar la distribució de competències 
entre l’Estat i les comunitats au-
tònomes en matèria de seguretat 
privada, que no poques situacions 
indesitjables havia generat en els 
últims temps.

El nou model de seguretat, del 
qual ja hem fet referència, s’es-
tableix a través dels principis es-
mentats en el Títol Primer de la 
norma que ara analitzem. Entre els 
mateixos cal mencionar els nous 
principis rectors de la coordinació 
i col·laboració entre els serveis 
de seguretat privada i les Forces 
i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

Ara les empreses de seguretat, 
els despatxos de detectius privats 
i el personal de seguretat priva-
da tenen la consideració de col-
laboradors d’aquests cossos.

És interès de la nova Llei assegu-
rar la professionalitat del perso-
nal de seguretat privada i portar 
a un marc normatiu adequat tant 
les exigències com el règim apli-
cable. A aquests efectes, en el tí-
tol tercer, es desenvolupa el règim 
jurídic del personal de seguretat 
privada, integrat pels vigilants de 
seguretat (i la seva especialitat de 
vigilants d’explosius) els escortes 
privats, els guardes rurals (i les 
seves especialitats de guardes de 
caça i guardapesques marítims) 
els caps de seguretat, els direc-
tors de seguretat i els detectius 
privats. I és en el capítol primer 
del referit títol on es regula l’ha-
bilitació professional del personal 
de seguretat així com els requisits 
per a obtenir-la, on es defineixen 
també els seus principis d’actua-
ció. Com a novetat, se’ls reconeix 
la condició d’agents de l’autoritat 
als efectes de la seva protecció ju-
rídica davant les agressions o de-
sobediències que poden ser objec-
te. Reflex d’aquesta normativa que 
té la seva continuïtat en la reforma 
dels delictes contra l’ordre públic 
previst el projecte de reforma del 
Codi penal.

Per la seva banda, el capítol se-
gon s’ocupa de la regulació de les 
funcions especifiques del perso-
nal de seguretat destacant espe-
cialment, per la seva importància, 
les funcions que en aquesta nova 
Llei s’assigna a la figura del direc-
tor de Seguretat que, fins ara, no 
tenia legalment assignades les se-
ves responsabilitats d’una manera 
específica.

Finalment, i a manera telegràfica, 
el títol quart, es dedica a la regu-
lació de les mesures de seguretat 
i la forma en què han de ser pres-
tats els serveis de seguretat pri-
vada, així com els que presten els 
despatxos de detectius privats. En 
el títol cinquè es regulen les actu-

acions de control i inspecció de les 
entitats, el personal i les mesures 
de seguretat amb expressa refe-
rència a les mesures provisionals 
que poden adoptar per part dels 
funcionaris policials en el marc 
d’una inspecció amb caràcter previ 
a la incoació del procediment san-
cionador i que hauran de ser ratifi-
cades per l’òrgan competent. Men-
tre que en el títol sisè es regula el 
règim sancionador classificant les 
infraccions segons siguin comeses 
per les empreses, el personal, els 
usuaris o els centres de formació 
en matèria de seguretat privada, 
assenyalant les sancions corres-

ponents a cadascuna d’aquestes 
categories, així com la competèn-
cia sancionadora i el procediment 
sancionador.

A la vista de l’anterior, i a mane-
ra de conclusió, podem afirmar 
que ens trobem davant d’una llei 
que inaugura una nova concepció 
i funcions de la seguretat privada 
a Espanya, un cop entri en vigor el 
dia 5 de juny de 2014. Però la Llei 
ha deixat en vigor el Reial Decret 
(RD 2364/1994, de 9 de desem-
bre) que desenvolupava la norma 
derogada en tot allò en el que no la 
contradigui. Hem d’esperar enca-
ra a aquest important reglament, 
que resta pendent, per fer-nos una 
composició més precisa sobre com 
es concretarà l’important rol que 
ha adquirit la seguretat privada al 
nostre país.

Els vigilants privats 
podran detenir i posar 
a disposició de les 
forces de seguretat els 
que siguin sorpresos 
en delicte flagrant en 
relació amb els béns o 
persones que vigilen o 
protegeixen
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Nova regulació dels serveis de 
pagament: normativa SEPA

L’
objectiu del Reglament 
UE 260/2012 és que els 
instruments de paga-
ment nacionals (transfe-
rències i càrrecs) siguin 
reemplaçats per instru-

ments comuns a tota la UE, és a dir, pels 
instruments SEPA.

Aquesta normativa afecta a qualsevol 
ciutadà europeu que tingui un compte 
en un banc i a qualsevol empresa, as-
sociació o organisme públic que realitzi 
transaccions bancàries.

La seva entrada en vigor estava prevista 
per l’1 de febrer de 2014, encara que la 
UE va acordar retardar-la 6 mesos, fins 
a l’agost de 2014, de manera que el for-
mat SEPA és obligatori l’1 de febrer, però hi 
haurà una pròrroga fins al mes d’agost per 
facilitar la seva migració. A partir d’aquest 
període, totes les empreses o particu-
lars que efectuen pagaments a través de 
comptes en entitats bancàries (per exem-
ple el pagament de sous, domiciliacions de 
rebuts, pagament a proveïdors, etc.) hau-
ran d’haver-se adaptat a la nova regulació.

La SEPA implica menys conseqüències 
pràctiques per als particulars i canvis de 

de nòmines i pensions. En principi, les 
entitats bancàries faran l’adaptació de 
manera automàtica a les transferències 
ja ordenades.

-Domiciliacions bancàries (càrrecs di-
rectes): pagaments periòdics o puntuals. 
S’utilitzen tant per a pagaments nacionals 
com per a pagaments transfronterers en 
qualsevol dels països inclosos. Igualment, 
les entitats bancàries faran en principi 
l’adaptació de manera automàtica.

-Targetes: les targetes vàlides en un país 
de la SEPA ja poden utilitzar-se per pagar 
i disposar d’efectiu en tot l’àrea SEPA amb 
la mateixa facilitat amb la qual ho fan ac-
tualment als seus propis països.

Amb l’entrada en vigor de la SEPA s’eli-
minen les ordres de traspàs d’efectiu 
entre entitats (OTE), que consistien en 
moviments de diners entre entitats, de 
forma més econòmica que les transfe-
rències, per la qual cosa si un client està 
rebent diners des d’una altra entitat a tra-
vés d’aquesta opció, és aconsellable can-
viar-la per una transferència automàtica.

Respecte a les comissions per les ope-
racions europees seran iguals a aquelles 
que es cobrarien per operacions nacio-
nals equivalents.

En el cas de les PIMES, a més de comptar 
amb un nou codi IBAN, hauran d’adaptar 
la seva operativa a les característiques de 
la nova Zona Única de Pagaments. Les 
recomanacions de CEPYME, la patronal 
de les petites i mitjanes empreses, per 
a aquesta adaptació són les següents:
-Transformar o migrar les dades dels 
comptes corrents dels clients i proveïdors 
al nou codi IBAN.

més calat per a les empreses (grans o pe-
tites) que emeten i reben factures o trans-
ferències bancàries en la seva operativa 
diària. En concret, suposarà l’harmonit-
zació europea dels comptes bancaris, 
que s’identificaran a partir d’ara amb el 
codi internacional IBAN (Codi Internacio-
nal de Compte Bancari) que té 24 dígits 
i reemplaça al tradicional Codi Compte 
Client —CCC— usat fins ara.

El nou codi IBAN es construeix a partir 
del Codi Compte Client (CCC), però amb 
24 dígits (enfront dels 20 dígits que tenia 
fins ara), ja que s’afegeixen dues lletres 
per identificar al país del compte (ES, en 
el nostre cas) i dos dígits més. A més, les 
entitats bancàries també s’identificaran 
amb un nou codi internacional, el BIC. 
Tots dos codis són facilitats per l’entitat 
a través de diferents vies (extractes ban-
caris, aplicacions de banca electrònica, 
talonaris, llibretes, etc.).

No serà necessari canviar la domicili-
ació dels rebuts ja comunicats al banc, 
però, com succeïa abans, haurà d’existir 
una ordre de domiciliació signada pel 
client. En el cas de noves domiciliacions 
o noves ordres de transferències sí serà 
necessari facilitar l’IBAN als emissors dels 
rebuts.

Usuaris i empreses hauran de prendre 
nota del seu nou número de compte, 
doncs a partir de la data d’entrada en 
vigor, totes les transferències i domicilia-
cions bancàries s’hauran de realitzar se-
gons les característiques tècniques dels 
instruments SEPA. 

Aquests instruments són:
-Transferències: inclou pagaments pun-
tuals, massius, o per exemple pagament 

SEPA SÓN LES SIGLES EN ANGLÈS DE ZONA ÚNICA DE PAGAMENTS EN EUROS.  PERMET A 
PARTICULARS I EMPRESES REALITZAR ELS SEUS PAGAMENTS ELECTRÒNICS, TANT NACIONALS COM 
A TRANSFRONTERERS, EN EUROS I AMB UNA REGULACIÓ COMUNA PER ALS 28 ESTATS MEMBRES DE 
LA UNIÓ EUROPEA MÉS ISLÀNDIA, LIECHTENSTEIN, MÒNACO, NORUEGA I SUÏSSA. EL COMENTARI DEL 
REGLAMENT UE 260/2012, EN VIGOR DES DE FEBRER D’ENGUANY, EL TENIU A CONTINUACIÓ.

Claudi Costa Domenech
Col·legiat núm.31.640
�
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• Ajustar els fitxers d’intercanvis bancaris a 
les noves normes estàndards de la SEPA.
• Guardar les autoritzacions dels clients, 
amb la finalitat de poder domiciliar càr-
recs (generar rebuts domiciliats SEPA) a 
través d’un mandat únic normalitzat.
• Revisar i, si escau, adequar documents 
comercials tals com factures, talons, con-
tractes, fullets, pàgines webs, etc.
• Adequar la gestió d’empleats i els paga-
ments de les nòmines via transferència a 
la SEPA i, si s’escau, revisar els contractes 
i documents impresos en els quals consti 
la CCC, que ara passarà a IBAN.
• Per a nous clients o per a càrrecs SEPA 
B2B necessitaran tenir un mandat signat 
dels clients que acrediti que se’ls poden 
presentar rebuts.
• Informar a proveïdors dels codis BIC i 
IBAN dels comptes utilitzats en les ope-
racions realitzades amb ells.
• Rebre de les entitats bancàries amb les 
quals operen, un nou format de fitxer in-
formatiu amb les incidències que hagin 
pogut succeir en les transaccions bancà-
ries, per rectificar el seu contingut erroni 
o no informat.

Modalitats de càrrec directe SEPA: 
Els càrrecs directes SEPA presenten dues 
variants, una modalitat bàsica (CORE), i 
una altra per a ús exclusiu entre empre-
ses, autònoms o professionals (denomi-
nada B2B). Ha de tenir-se en compte que, 
en el cas que el proveïdor de serveis de 
pagament ofereixi el servei de càrrecs 
directes, és obligatori per a aquest estar 
adherit a l’esquema CORE, mentre que 
l’opció B2B té caràcter voluntari.

El càrrec directe SEPA bàsic (CORE) 
consisteix en un instrument que permet 
realitzar cobraments en euros amb càr-
rec al compte del deutor ja sigui consu-
midor, empresa o autònom.

El càrrec directe SEPA B2B consisteix 
en un instrument que permet realitzar 
cobraments en euros entre no consu-
midors, i que a diferència del bàsic té un 
termini de devolució molt més reduït. Els 
càrrecs directes SEPA B2B només es po-
den emetre entre empreses i/o autònoms 
(no consumidors).

La diferència principal entre els esquemes 
de càrrec directe CORE i el B2B és que el 
primer pot ser utilitzat sempre, ja sigui el 
deutor un consumidor, empresa o autò-

nom, mentre que l’esquema B2B reque-
reix que el deutor no sigui un consumidor 
i, a més, estableix que aquest no podrà 
sol·licitar el reemborsament en el cas de 
càrrecs autoritzats.

L’esquema COR1 és una opció dins del 
càrrec directe SEPA bàsic (CORE), ofert 
discrecionalment per les entitats bancà-
ries, que permet la possibilitat d’unificar i 
escurçar els terminis d’anticipació de les 
presentacions, equiparant-los a les domi-
ciliacions tradicionals a Espanya. Les enti-
tats espanyoles ofereixen majoritàriament 
aquesta opció als seus clients. L’esquema 
B2B ja contempla que les operacions pu-
guin presentar-se amb una anticipació mí-
nima de 3 dies, i sense haver de diferenci-
ar les primeres operacions (o les úniques) 
de les operacions recurrents.

Terminis de devolució dels càrrecs: 
Els terminis de devolució dels càrrecs 
van ser fixats per la Llei 16/2009 de 
serveis de pagament, independentment 
que s’utilitzi un instrument de pagament 
nacional o els càrrecs directes SEPA. La 
nova normativa de serveis de pagament 
inclou també l’homogeneïtzació en la UE 
dels terminis per a la devolució de rebuts:

• Termini màxim de 13 mesos per sol-
licitar la rectificació d’operacions incor-
rectes o no autoritzades.

• Termini de 8 setmanes per retornar re-
buts autoritzats, sempre que, quan es va 
donar l’autorització, aquesta no especifiqu-
és l’import exacte i aquest import superi el 
que l’ordenant podia esperar raonablement.

 

• Termini de 10 dies hàbils perquè l’entitat 
retorni els càrrecs o rebutgi la devolució. 
Qualsevol client podrà sol·licitar, en qual-
sevol moment, al creditor que no emeti 
més càrrecs a l’empara d’un mandat pre-
vi, revocant el seu consentiment, i també 
podrà comunicar a l’entitat bancària de 
la seva oposició al fet que determinats re-
buts li siguin carregats en el compte.

La nova normativa també regula altres 
aspectes de les transaccions bancàries:

• Termini màxim d’execució de les 
operacions és d’un dia hàbil.

• Data valor (data a partir de la qual 
comença a generar interessos un abo-
nament en el compte o quan deixa de 
generar-los): en les operacions rebudes, 
la data valor no podrà ser posterior al 
dia hàbil de recepció dels fons per la 
seva entitat i la disponibilitat dels fons 
serà immediata després d’aquesta re-
cepció. En les operacions rebudes, la 
data valor no podrà ser posterior al dia 
hàbil de recepció dels fons pel banc. 

• Disponibilitat de fons: serà immediata 
després de la recepció.

L’avantatge que s’obté d’aquesta nova re-
gulació és que permetrà efectuar i rebre 
pagaments -nacionals o transfronterers 
entre els països de la zona SEPA- en euros 
a qualsevol país membre de la zona única 
de pagaments en les mateixes condicions 
i amb els mateixos drets i obligacions, és a 
dir, les operacions deixen de ser nacionals 
o de l’estranger per passar a ser europees.

* Sense possibilitat de devolució una cop carregat en compte.

CÀRRECS DOMICILIATS SEPA

Esquema Destinat Format Termini de 
devolució

Ordre de 
domiciliació 
bancària

CORE 
Bàsic

Operacions entre 
empreses i/o 
persones

Quaderns -19-14-
XML Esquema 
Bàsic

Fins a 8 setmanes 
per ordre del 
client, per 
qualsevol motiu.
13 mesos per als 
pagaments no 
autoritzats

Prèviament, ha 
d’haver una ordre 
de pagament 
signada pel deutor 
per l’emissió de 
rebuts.
Les ordres actuals 
són vàlides.

B2B
Entre empreses

Operacions entre 
empreses o 
autònoms

Quaderns XML 
- 19 - 44-
Esquema d’B2B

2 dies laborables * Requereix 
necessàriament 
la formalització 
de noves ordres 
amb expressa 
renúncia del dret 
de devolució.
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Avantprojecte de Llei orgànica  
de seguretat ciutadana

E
l Col·legi està treba-
llant amb el text de 
l’avantprojecte de Llei 
Orgànica de Segure-
tat Ciutadana, amb la 
finalitat de denunciar 

aquelles qüestions que considera ne-
cessari que es modifiquin en el que 
pugui arribar a ser el text definitiu 
d’aquest avantprojecte.

Les més importants giren al voltant 
del fet que moltes de les faltes actu-
alment regulades al Codi Penal pas-
sarien a ser delictes menys greus (ai-
xí ho contempla el projecte de Codi 

Penal actualment en tràmit al Con-
grés dels Diputats) o, sinó, passari-
en a ser considerades  infraccions 
administratives de conseqüències 
sancionadores molt importants.

Aquest és un tret característic de 
molta importància en l’actual text 
de l’avantprojecte, perquè les san-
cions previstes són totes de tipus 
econòmic i poden arribar a una 
quantia exagerada (multes de fins a 
600.000 �). L’existència de les ac-
tuals taxes judicials aprovades a la 
Llei 10/2012 i la regulació vigent de 
les costes en la jurisdicció contenci-

Món Jurídic vol expressar el 
seu condol als familiars i 

amics dels companys i compa- 
nyes de l’ICAB que han causat 
baixa per defunció.

Cristina Alonso González, Jor-
di Alsina Torres, Josep Font 
Vilaseca, Ricard Fornesa Ribó, 
Maria Pilar Guillén Monfor te, 
Antoni Plasència Monleón, En-
rique Riverola Pelayo, Juan Car-
los Santolaya Machetti, Fran-
cesc Vallverdú i Canes, Rafael 
Vidal Raurich i Manuela Vigiola 
Recena.

La mediació a l’ICAB des de l’any 2011

Segons el diccionari de la Llengua 
catalana la mediació és: “Acció 

del qui intervé entre dues persones o 
més per fer-les posar d’acord”.

Aquesta tasca no és nova per les 
nostres persones col·legiades ni pel 
Col·legi que des de la primera regu-
lació a Catalunya l’any 2001 de la Llei 
de Mediació Familiar de Catalunya, 
lluitem per defensar la nostra profes-
sió i la nostra feina.

Aquesta tasca no ha estat estèril, 
atès que durant els tres darrers anys 
ha estat important el nombre de me-
diacions i la tasca divulgativa que de 
la mateixa hem fet.

Defuncions

osa poden comportar una limitació 
dramàtica del dret de defensa en 
aquests casos, impedint el recursos 
contenciosos-administratius davant 
dels tribunals.

Denunciem, doncs, que aquest 
avantprojecte de llei, l l igat a la 
reforma del Codi Penal, no com-
porta, com s’ha dit, una despena-
lització de les faltes, sinó la trans-
formació d’algunes en delictes 
menys greus i la reformulació com 
a infraccions administratives amb 
quantioses multes.

En funció de quin sigui el text defini-
tiu de l’avantprojecte, l’ICAB es plan-
teja portar a terme una campanya 
de conscienciació ciutadana i denún-
cia per tal de defensar les llibertats 
ciutadanes de reunió i manifestació, 
que podrien quedar greument afec-
tades en el seu contingut en aspec-
tes garantits constitucionalment.

205

2011

Mediacions realitzades de forma directa pel 
propi ICAB a través del CEMICAB.

2012 2013

188

724

2011

Mediacions tramitades des de l’ICAB dimanats 
del SOJ de Mediació i del propi ICAB a través 
del CEMICAB.

2012 2013

729924

171

Al mateix temps hem impartit sessi-
ons i cursos de mediació per tal de 
donar resposta a la formació conti-
nua que exigeix el Decret 135/2012 
per les persones mediadores.

Arran de la Llei 15/2009 de mediació en 
l’àmbit privat de la Generalitat de Cata-
lunya i de la”Ley 5/ 2012 de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles”, volem 
donar un nou impuls a la nostra tasca. 
A més de potenciar la formació, fomen-
tarem l’acompanyament jurídic als pro-
cessos de mediació quan el conflicte 
tingui transcendència jurídica i volem 
assolir acords amb altres professionals 
que també operen en l’àmbit de la me-
diació i establir canals de col·laboració.

Volem que el nostre signe d’identitat sigui: 
acords de mediació caracteritzats per l’es-
tabilitat en el temps i la certesa jurídica.
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Satisfacció pel restabliment de la segona 
conducció entre els centres de detenció  
i els jutjats de Barcelona 

E
l Col·legi celebra la 
decisió de la Sala de 
Govern del Tribunal 
Super io r  de  Jus-
tícia de Catalunya 
(TSJC) que va acor-

dar realitzar un canvi en les nor-
mes de repartiment dels Jutjats 
d’Instrucció de Barcelona en què 
s’inclou l’establiment d’una segona 
conducció o trasllat de detinguts al 
partit judicial de Barcelona.

El canvi del criteri de distribució 
i assignació de les persones de-
tingudes als Jutjats de Guàrdia 
a Barcelona comportarà que els 
atestats amb detinguts aniran a 
repartiment al Jutjat de Detinguts 
1 i,  posteriorment, es distribuiran 
entre els 3 Jutjats en funcions de 
guàrdia, com són el Jutjat 1, 2, i 3. 
Mentre que la mesura de la doble 
conducció es traduirà en el fet 
que es farà un segon trasllat de 
persones detingudes a disposició 
dels Jutjats de guàrdia.

Aquesta acció suposarà dotar el 
sistema d’una millor eina per a 

l ’efectiu compliment de què la 
privació de llibertat del detingut 
s’ajusti, en la mesura possible,  als 
termes exigits per la llei i per la ju-
risprudència dels nostres tribunals 
i del Tribunal Constitucional.

La segona conducc ió  és  una  
reivindicació històrica del Col-
legi d’Advocats de Barcelona i un 
dels objectius que s’havia marcat 
la nova Junta de Govern perquè 
gràcies a aquesta mesura es dis-
posarà dels mitjans efectius per a 
què  el temps de la detenció sigui 
estrictament el necessari per rea-
litzar les investigacions que per-
metin aclarir els fets. 

Tanmateix, el Col·legi d’Advocats 
insta a què la doble conducció sigui 
també efectiva a tots els partits judi-
cials, incloent els dies festius.  

La recuperació  de la doble con-
ducció ha estat possible gràcies al 
treball realitzat per aquesta corpo-
ració i pel TSJC, el Departament de 
Justícia i el Departament d’Interior, 
entre d’altres. 

 
La segona conducció 
és una reivindicació 
històrica del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona 
i un dels objectius que 
s’havia marcat la nova 
Junta de Govern
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

Laudatio en memòria  
d’Antoni Plasencia i Monleón

E ns ha deixat Antoni 
Plasencia  Monleón, 
degà del  Col· legi 
d’Advocats de Bar-
c e l o n a  d e  l ’a ny 
1983 al 1986.

Per valorar la figura de l’Antoni Pla-
sencia és imprescindible recordar 
–especialment als més joves– el 
marc social i polític en què es va 
desenvolupar el seu Deganat en 
aquells anys de transició.

Era un Col·legi amb 6.000 advo-
cats, immers, com tot el país, en 
un procés de canvi, desprès d’ha-
ver travessat la difícil etapa de les 
darreres convulsions de la dictadu-
ra, amb el procés de Burgos i l’exe-
cució de Puig Antich de fons.

Els degans que els va tocar viure 
aquells esdeveniments varen tenir 
que esmerçar tot l’esforç i imagi-

nació acollint i donant aixopluc des 
del Col·legi a les reivindicacions 
socials i polítiques que brollaven 
imparables de la societat. Però, en 
prendre possessió el degà Plasen-
cia -als set anys de la mort del dic-
tador i a quatre de la promulgació 
de la Constitució- quant les vies de-
mocràtiques d’expressió i associa-
ció s’anaven canalitzant, calia fer 
quelcom més, i va sorgir l’agosarat 
projecte d’Antoni Plasencia. 
  
Fent seu el missatge del degà Gis-
pert a l’acte inaugural del II Con-
grés Jurídic Català, quan ens de-
ia: “Infinites coses tristes queden 
ja venturosament enterrades en el 
record i en l’oblit i, a poc a poc, 
Catalunya reneix, a l’impuls de la 
llengua i del dret, com aquells ar-
bres  que, després d’una boja po-
da, rebroten ufanosos...”, va voler 
fer rebrotar ufanosament el Col·legi 
amb una idea tant innovadora com 

ambiciosa: Obrir-lo a les relacions 
internacionals, rebent l’aire nou 
dels Col·legis europeus de llarga 
tradició democràtica i una nova 
llum que diluís la boira dels anys 
de foscor.  

Tots els degans posteriors hem 
gaudit de la normalitat de tenir un 
Col·legi que és un referent interna-
cional, però en el moment en què 
ell ho va pensar i realitzar, era un 
desafiament quasi utòpic i a con-
tracorrent d’unes estructures col-
legials tancades i involucionistes.    

Certament la idea no era una im-
provisació de l’Antoni i estava ar-
relada a unes conviccions que eren 
quasi com l’ADN de la seva vida.

Quan va crear el primer Grup d’Ad-
vocats Joves a Barcelona, on ens 
va engrescar a molts a fer les pri-
meres “armes col·legials”, no és 
va acontentar en donar-li un àmbit 
local, sinó que l’internacionalitzà, 
connectant-lo amb els Grups de 
joves advocats d’altres països, per 
acabar essent el primer president 
espanyol de l’AIJA (Associació In-
ternacional de Joves Advocats). 
Sota el seu mandat feu un Congrés 
memorable a Barcelona. L’advoca-
cia la va exercir també internacio-
nalment, amb despatx a París i Bar-
celona. I quan es va casar, també 
ho feu internacionalment a París i 
amb una parisenca, Madeleine, que 
ha estat el suport intel·ligent i poc 
conegut de la trajectòria personal i 
professional d’Antoni Plasencia.

Durant tot el seu deganat va pre-
sentar i representar el Col·legi de 
Barcelona davant de les associaci-
ons internacionals d’Advocats com 
la UIA o la IBA, i va fer lligams amb 
els principals Col·legis d’Advocats 
del món, i a les darreries del seu 
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mandat va ser un dels ideòlegs i 
fundadors de la Conference des 
Grands Barreaux D’europe, amb 
els Col·legis de París, Ginebra, 
Lyon, Amsterdam, Brussel·les i Li-
ège, que més endavant es trans-
formaria en l’actual Federació dels 
Col·legis d’Advocats d’Europa.

Aquest “mirar en fora” del degà 
Plasencia no el va fer oblidar les 
obligacions públiques i corporati-
ves de la Institució, i envoltat d’un 
formidable equip de Diputats, va 
fomentar la feina de les Comissi-
ons, integrant a molts advocats en 
aquestes tasques, i va començar a 
parlar de la formació continuada, 
de l’organització del despatx pro-
fessional, o de la incipient informà-
tica de principis dels anys vuitanta, 
vinculant-se les tasques de millora i 
informatització de la Administració 
de Justícia que endegava la Funda-
ció Lluis de Peguera.

Institucionalment va ser un dels 
creadors del Consell dels Col·legis 

d’Advocats de Catalunya a l’any 
1983, del qual en va ser el primer 
president.  

Tampoc va defugir la represen-
tació del Col·legi al Consejo Ge-
neral  de la Abogacía Española , 
en aquells moments presidit per 
la for ta f igura d’un altre català, 
Antonio Pedrol  Rius .  Des de la 
vicepresidència que tradicional-
ment ocupava Barcelona, el de-
gà Plasencia sabia que no podria 
reconver tir un Consejo dominat 
per les “ l le ia l tats” personals ,  i 
malgrat  a ixò no va de ixar  mai 
d’alçar-se amb valentia i, moltes 
vegades amb incomoditat, con-
tra les decisions que est imava 
equivocades.  En aquest àmbit , 
mos t rà  la  vessan t  més  fe rma 
i  can te l luda  de l  seu  ca ràc te r, 
manten in t  in f lex ib le  les  seves 
conviccions.

Fidel a una concepció del dega-
nat de Barcelona com un servei 
temporal, no es va presentar a la 

reelecció que hagués guanyat so-
bradament, i en cessar va defugir 
qualsevol càrrec o reconeixement, 
i es va dedicar a les dues grans 
passions de la seva vida, la famí-
lia i l’advocacia (per aquest ordre). 
Quan fa pocs anys va anar deixant 
l’activitat professional, el seu sen-
tit de la solidaritat el va portar a 
col·laborar en tasques de rehabili-
tació de presos.

Una malaltia que va patir ara fa un 
any, i que recentment li va rebro-
tar, se l’ha emportat, acceptant el 
trànsit amb serenor, envoltat de 
la seva família i confortat per les 
fortes conviccions religioses que 
tenia.

A la seva esposa Madeleine, als 
tres fills, néts i germana els ex-
pressem el nostre condol i els ofe-
rim el nostre homenatge de res-
pecte i admiració al qui ha estat el 
Degà, l’Advocat i l’amic.

Josep Ma Antràs i Badia

Els advocats de Barcelona podeu llogar 
diferents espais de la seu col·legial per a 
celebrar-hi reunions i esdeveniments del 
vostre despatx i dels vostres clients. El 
servei de lloguer té condicions preferents 
per als col·legiats amb descomptes 
d’entre el 25 i el 50 per cent. 

L'entorn on trobareu bona part d'aquestes
sales és el Palauet Casades, construït 
l’any 1883. Les instal·lacions estan 
equipades amb les tecnologies més 
avançades i tenen un aforament d’entre 
20 i 300 persones. Un dels espais més 
emblemàtics és el Pati de Columnes, que 
per la seva distribució recorda un peristil 
romà, i que és un emplaçament idoni per 
a dur a terme presentacions. El servei 
també inclou sales de reunions i auditoris 
per a conferències i jornades.

LLOGUER DE SALES Departament de Marqueting 
Tel. 93 496 18 80 (ext. 5066) www.icab.cat
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OPINIÓ 
L’OBSERVATORI

No tinguis dubtes, consulta les 
‘Preguntes més freqüents’ (FAQ)

T
ot seguit destaquem una 
de les preguntes més 
freqüents que reben ha-
bitualment els Departa-
ments de Deontologia, 
Honoraris, Estrangeria i 

Torn d’Ofici. Dins l’apartat “serveis”, del 
web de l’ICAB teniu a la vostra disposi-
ció un buscador per matèries sobre les 
FAQ més habituals i que de ben segur 
us ajudaran en l’exercici de la professió! 

Deontologia:
L’advocat ha de guardar el deure del se-
cret professional davant les pretensions 
del seu relleu per part dels Jutjats o Tri-
bunals o els Organismes de l’Adminis-
tració Pública?

La configuració del secret professional 
com un deure de la LOPJ obliga l’Advo-
cat al seu respecte, malgrat es pretengui 
el relleu per part dels òrgans judicials o 
de l’Administració, estant obligat a in-
vocar el mandat de l’article 542.3 de la 
LOPJ en els supòsits concrets en què es 
produeixi la pertorbació.

Honoraris:
En relació a les preguntes més freqüents 
relacionades amb els honoraris profes-
sionals, els col·legiats podreu accedir a 
dictàmens emesos en incidents d’im-
pugnació de taxacions de costes i de 
jura de comptes. D’aquesta manera, 
es coneixen quins són els criteris inter-
pretatius de la Comissió d’Honoraris en 
supòsits similars a aquells que es cer-
quen. Es tracta, per tant, d’una base de 
dades de dictàmens emesos conforme 
a l’article 246 LEC. Així, per exemple, 
en introduir la pregunta “Quins criteris 
són aplicables a una apel·lació?” el re-
sultat consisteix en diversos dictàmens, 
el contingut del qual coincideix amb el 
text citat. Seria el cas, per exemple, del 
dictamen de data 23 de gener de 2013 
emès en l’expedient 946/11, en el qual 
es resol una impugnació d’una minuta 
per excessiva, la controvèrsia del qual 
ve determinada precisament pels crite-
ris aplicables en un recurs d’apel·lació.

Estrangeria:
On es presenta la sol·licitud d’autorit-
zació inicial de residència temporal per 
arrelament social? Quin és el termini 
de presentació i quin temps màxim té 
l’Administració per resoldre-la? Quan 
adquireix eficàcia l’autorització inicial 
de residència temporal per arrelament 
social, i quina vigència té aquesta?

La sol·licitud d’autorització inicial de re-
sidència temporal per arrelament social 
es presenta a l’oficina d’estrangeria com-
petent. La sol·licitud es podrà presentar 
quan el sol·licitant acrediti la permanèn-
cia continuada a Espanya durant un perí-
ode mínim de tres anys i haurà de ser re-
solta en el termini màxim de tres mesos. 
L’eficàcia queda supeditada a l’alta del 
treballador en la Seguretat Social, llevat 
que s’hagi eximit a l’interessat de l’obli-
gació d’aportar el contracte de treball i 
els mitjans econòmics no derivin d’una 
activitat per compte propi. La vigència de 
l’autorització inicial de residència tempo-
ral per arrelament social és d’un any. 

Torn d’Ofici:
M’han designat un client de torn d’ofici i 
no el localitzo. Què puc fer?

El tractament de la manca de localitza-
ció de la persona que ha estat designada 

dependrà de si es tracta d’una persona 
demandada o demandant.

En el cas que la designa ho sigui per 
iniciar un procediment judicial, un cop 
realitzat algun intent de localització, es 
pot esperar a la seva caducitat (sis me-
sos - art. 17è del Reglament del Servei 
de Defensa d’Ofici), i sol·licitar al torn 
d’ofici que es deixi sense efecte aquesta 
designa. Mentre la designa sigui vigent, 
si el client ens demana iniciar actuaci-
ons, tenim l’obligació de donar compli-
ment a l’encàrrec.

En el cas dels demandats, és conveni-
ent deixar constància de la situació de 
manca de localització davant del Jutjat 
o Tribunal que porta el procediment, als 
efectes oportuns. Sens perjudici d’això, 
el lletrat haurà de portar a terme la de-
fensa dels interessos del client amb l’in-
formació que disposi.

A l’àmbit penal, s’haurà de tenir 
en compte l’especialitat d’aquesta 
jurisdicció.

Sempre és recomanable disposar  
d’acreditació documental (correu 
electrònic, carta amb avís de rebu-
da, etc.) dels intents de localització 
del client.

F

ins ara les persones que 
volien deixar solucionat el 
seu funeral el pagaven per 
avançat. Electium fa un pas 
més i ofereix a persones 

més grans de 70 anys i que no disposin 
d’una assegurança de defunció, la pos-
sibilitat de dissenyar el seu propi comiat, 
triant fins a l’últim detall.

Amb aquest nou servei s’evita que els fa-
miliars hagin de prendre les decisions, as-
segurant el compliment de la voluntat de 

la persona, tenint cura, així, dels seus és-
sers estimats fins i tot quan ell no hi sigui. 
Aquest servei respon a la demanda d’una 
societat com l’actual, en què es valoren 
serveis i productes cada vegada més 
personalitzats i que respon a les seves 
necessitats. És des d’aquesta perspec-
tiva quan la missió d’Electium pren més 
sentit: acompanyar la gent gran resolent 
les seves preocupacions. Des del primer 
moment, Electium posa a la seva disposi-
ció diferents serveis com els d’assessora-
ment mèdic, jurídic i assistencial. 

LES CLAUS

PERSONALITZACIÓ

El servei Electium ofereix l’opció de triar tots i cadascun dels detalls del propi 
funeral: des del lloc de la cerimònia, fins a la música, les flors, els recordatoris 
i fins i tot deixar redactat un missatge per llegir durant l’acte de comiat. 

VOLUNTAT

Un dels aspectes claus del servei és que la voluntat del client transcendeix 
la seva pròpia defunció. Amb la tranquil·litat que tot es farà com ell havia 
previst. 

GESTIÓ DEL RECORD

Decidir la petjada que es vol deixar. Totes i cadascuna de les persones 
que finalitzen el seu cicle vital ha protagonitzat una història. Fins avui, 
l’escenari i els continguts del comiat eren dissenyats pels membres de 
la família o pels amics. 

La gran innovació d’Electium és que la persona, en vida, pot gestionar com 
vol ser recordat i quina petjada vol deixar. 

Un innovador servei que permet  
a les persones dissenyar el seu 
propi funeral
GRUP MÉMORA PRESENTA ELECTIUM: DESTINAT A QUI 
VOL DEIXAR-HO TOT SOLUCIONAT A LA SEVA MANERA. 

902 027 995 
www.electium.es 

La teva voluntat és el nostre compromís

902 027 995 
www.electium.es 

La teva voluntat és el nostre compromís
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Los Siete Pilares frente 
al Make-up Compliance

Emilio Zegrí de Olivar
Col·legiat núm. 37.708

E
l 1 de junio de 2011, 
la Fiscalía General 
del Estado emitió 
la “Circular 1/2011 
relativa a la Res-
ponsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas confor-
me a la reforma del Código Penal 
efectuada por Ley Orgánica núme-
ro 5/2010”, en la que examina los 
distintos avatares procesales de 
la reforma del Código Penal adop-
tada por la Ley Orgánica 5/2010, 
haciendo especial hincapié en la 
ef iciencia y en la viabilidad de 
los programas de prevención de 
delitos.

En lo que se refiere al instituto del 
“debido control”, la Circular ase-

vera que corresponde al personal 
de gestión y dirección de la em-
presa la obligación de control y vi-
gilancia sobre sus empleados, cri-
ticando duramente el denominado 
Make-up Compliance, es decir, la 
mera formalización de unos mode-
los de actuación como resorte su-
ficiente para eludir la responsabi-
lidad penal de las personas jurídi-
cas. A propósito de esto, la Fiscalía 
General aclara que “lo importante 
no es la adquisición de un código 
de autorregulación”, sino la cons-
tatación de que “los gestores o los 
órganos de gobierno de la persona 
jurídica han ejercido por sí o por 
delegación en otras personas to-
das las medidas exigibles para la 
prevención, detección y reacción 
ante posibles delitos”.

Frente a los modelos de prevención 
que simplemente buscan un resul-
tado de maquillaje reputacional 
para la empresa, existen distintos 
ejemplos de implantación de pro-
gramas de cumplimiento en el De-
recho Comparado que han repor-
tado magníficos resultados. En es-
te sentido, resultan especialmente 
interesantes las orientaciones que 
apor tan las Federal Sentencing 
Guidelines for Organizations de la 
Comisión de Sentencias de los Es-
tados Unidos, un catálogo de di-
rectrices que describen los “Siete 
Pilares” sobre los que todo progra-
ma de cumplimiento penal debería 
estructurarse. Estos son:

1 . Establecer polí ticas, proce-
dimientos y controles . Resulta 

LA LEY ORGÁNICA 5/2010 INTRODUJO EN NUESTRO ORDENAMIENTO LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, ESTABLECIENDO CON ELLA LA NECESIDAD Y UTILIDAD DE 
LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE). FRENTE A LA MERA FORMALIZACIÓN 
DE LOS MODELOS DE ACTUACIÓN (MAKE-UP COMPLIANCE) LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVE 
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REACCIÓN ANTE POSIBLES 
DELITOS, COMO LOS QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN. 
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crucial para que reine una cultura 
de cumplimiento en la empresa la 
implementación de estándares y 
procedimientos de cumplimiento 
razonables y capaces de reducir 
las potenciales conductas puni-
bles en la organización. Según las 
Guidelines, las normas de conduc-
ta y los controles internos deben  
incorporarse en un código escrito 
que permita ejercer a los sistemas 
de auditoría su labor de prevención 
y detección de irregularidades.

2. Cumplimiento eficaz y super-
visión. El segundo pilar se refie-
re a la asignación de personal de 
alto nivel para la supervisión del 
cumplimiento de dichos están-
dares. En este sentido, las orga-
nizaciones deben involucrar a los 
distintos rangos de gestión en el 
proceso, con el fin de garantizar 
la eficacia del Programa. Las per-
sonas designadas en cada nivel de 
gestión deben estar debidamente 
informadas acerca de la naturale-
za del Programa. Las Directrices 
estadounidenses imponen una se-
rie de deberes específicos en ca-
da uno de los distintos niveles de 
gestión, incluyendo el consejo de 
administración, los directivos de 
la compañía y las personas con 
responsabilidad directa en la ela-
boración e implementación de los 
programas de cumplimiento.

3. Ejercer la debida diligencia pa-
ra evitar delegar responsabilidad 
en personal asociado a un mayor 
riesgo de incumplimiento. Se debe 
ser diligente a la hora de delegar 
tareas a empleados donde la orga-
nización está mucho más expuesta 
a actividades ilegales desde el pun-
to de vista penal. Hoy en día, por 
ejemplo, son muchas las organiza-
ciones que realizan una labor de 
outsourcing de distintas funciones 
a personal externo de la compañía. 
En este sentido, resulta fundamen-
tal que la empresa trate de evitar la 
delegación de autoridad sustancial 
en aquellos individuos que, por su 
rango y por las competencias que 
tengan asignadas, puedan incurrir 
con mayor facilidad en alguna situa-
ción de incumplimiento.

4. Comunicar e instruir a los em-
pleados acerca de los contenidos 
del Programa. Además de diseñar 
y distribuir el Código de Conducta, 
los empleados deben entenderlo. 
Una adecuada comunicación de 
los estándares y procedimientos 
al personal de la organización es 
fundamental, incluyendo una ade-
cuada formación al respecto. 

5. Monitorizar y auditar la efica-
cia real del Programa. El quinto 
pilar se refiere al establecimiento 
de procesos de monitorización, au-
ditoría y reporting adecuados, in-
cluyendo sistemas por donde los 
empleados puedan reportar con-
ductas irregulares desde el punto 
de vista penal. Este seguimiento 
y la notificación de los resultados 
deberán administrarse por el Ofi-
cial de Cumplimiento. 

6. Premiar el cumplimiento y re-
primir las irregularidades. Deben 
potenciarse y reforzarse los están-
dares a través del establecimiento 
de mecanismos adecuados para 
detectar hechos punibles. Las Di-
rectrices de la United States Sen-
tencing Commission indican que 
las organizaciones deben promo-
ver constantemente el valor y la 
importancia de los programas. Las 
organizaciones deberán laurear 
aquellas acciones que demuestran 
la adhesión a una cultura de cum-
plimiento (Compliance Culture) 
que se ciña a los estándares éticos 
de la compañía.

7. Implementar sistemas de san-
ción y prevención adecuados. Se 
trata de desarrollar las respuestas 
adecuadas a los supuestos de he-
chos punibles, a través del esta-
blecimiento de un adecuado plan 
de respuesta y de la prevención de 
hechos similares. Las Guidelines 
exigen que las organizaciones lle-
ven a cabo las medidas de investi-
gación pertinentes cuando se haya 
cometido una presunta violación. A 
propósito de esto, las organizacio-
nes también deben tomar las me-
didas pertinentes para preservar 
y asegurar la confidencialidad de 
dichas pesquisas.

Sin embargo, y al margen de es-
tas indicaciones, los programas de 
compliance, en la medida en que 
responden a un proceso de evalua-
ción de una serie de riesgos muy 
concretos de cada compañía, se 
personalizan en función de cada 
sector, de modo que las posibles 
semejanzas entre programas de 
cumplimiento dependerán de los 
objetivos estratégicos de la com-
pañía y de la parcela sectorial en 
la que opera.

En definitiva, ante la ausencia de 
resoluciones judiciales que se ha-
yan pronunciado sobre la respon-
sabilidad penal de las personas 
jurídicas, los Siete Pilares pueden 
resultarnos muy útiles como guía 
de referencia a la hora de diseñar 
un modelo de cumplimiento que 
resulte efectivamente apto para 
prevenir la comisión de futuros 
delitos en el seno de la persona 
jurídica, más allá de las operacio-
nes de simple mejora a las que se 
refiere la Circular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. 
.

Los programas de 
“compliance”, en 
la medida en que 
responden a un proceso 
de evaluación de  
una serie de riesgos  
muy concretos de  
cada compañía,  
se personalizan en  
función de cada sector
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OPINIÓ 
TRIBUNA OBERTA

Augment de cotització en el 
salari en espècie: ni en el millor 
moment, ni la millor mesura

José Antonio Cabanillas Delgado 
Col·legiat núm. 38.596

“S
i  les empre-
s e s  v o l e n 
f e r  p o l í t i -
ques socials 
que ho facin 
amb c à r re c 

als seus beneficis, no a costa de 
la Seguretat Social”; “Si un xec 
guarderia és bo per a la concilia-
ció en una empresa, ho serà per-
què és bo per a la conciliació, no 
perquè no cotitzi“. L’autoria de les 
dues afirmacions se li atribueix a 
la ministra d’Ocupació i Segure-

tat Social (El País 28.01.2014), i 
comentaven la decisió del Govern 
d’incloure a la base de cotització 
nous conceptes “retributius” (RD - 
Llei 16/2013, de 20 de desembre).

Estarem o no d’acord, però, per 
descomptat,  aquestes declara-
cions van tenir la v ir tut de no 
por tar a equívocs respecte a la 
direcció de la reforma. Afecta 
directament a les prestacions o 
assignacions assistencials que 
integren les polítiques socials en 
les empreses. Amb independència 
de la seva naturalesa salarial o no 
(per exemple, respecte als xecs 
restaurant s’ha discutit molt si 
s’havien de tenir en compte o no a 
l’hora de quantificar les indemnit-
zacions en cas d’acomiadament), 
certament que la no obligació de 
cotitzar ha facilitat la seva prolife-
ració. És quelcom que en aquests 
anys de forta crisi econòmica ha 
servit per esmorteir la pèrdua tan 
impor tant del nivell retributiu i 
adquisitiu que han patit els treba-
lladors. I no hauria de sorprendre, 
ja que no és la primera vegada 
que passa. La rebaixa en les cotit-
zacions o l’exempció es gestiona 
com a instrument per aconseguir 
determinats objectius, ja sigui en 
les polítiques d’ocupació o altres. 
Precisament és el cas de la cone-
guda “tarifa plana” (RD- Llei 3/ 
2014), 100 euros al mes de cotit-
zació en cas de contractació inde-
finida. Seran complementàries les 

EL REIAL DECRET-LLEI 16/2013, DE 20 DE DESEMBRE, DE MESURES PER AFAVORIR 
LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I MILLORAR L’EMPLEABILITAT DELS TREBALLADORS VA 
INCLOURE, ENTRE ALTRES MESURES, L’AUGMENT DE COTITZACIÓ EN EL SALARI EN 
ESPÈCIE. L’AUTOR VALORA LA SEVA IMPOSICIÓ I LA SEVA RELACIÓ AMB LA NATURALESA 
SALARIAL O NO D’AQUESTS CONCEPTES.
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dues reformes, ingressant d’una 
banda el que es deixa d’ingressar 
de l’altra? 

La reforma és complicada d’en-
tendre, d’aplicar i de defensar. 
Es passa a cotitzar per conceptes 
que abans estaven exclosos i es 
computen íntegrament altres que 
abans tenien alguna limitació (fins 
i tot obligarà a canviar el model de 
nòmina). 

Complicació que potser justifiqui 
que la l iquidació ha t ingut dos 
ajornaments, primer, fins al 31 de 
maig 2014 i recentment, fins al 31 
de juliol de 2014. La casuística és 
tremenda i la solució en cada cas 
cal anar intuint-la, mancant nor-
ma que aclareixi les coses, el que 
presagia “tensions “ amb la Treso-
reria en els pròxims mesos.

La nova obligació de cotitzar afec-
ta salaris inferiors a 3.597 euros 
al mes (el topall de cotització), i 
es refereix, per exemple, als “po-
pulars” xecs restaurant (abans 
només cotitzaven si excedien de 
9 euros al dia; ha desaparegut 
aquest límit i cotitzaran sempre); 
servei de restaurant i / o cafeteria 
(aquí el tema es complica, sem-
bla que si s’ofereixen als treba-
lladors preus per sota dels oferts 
a l  públ ic en general ,  h i  haur ia 
una part del preu “subvenciona-
da” per l’empresari, per el qual sí 
que hi hauria obligació de cotit-
zar, però, és clar, individualitzada 
per a cada treballador); premis 
d’antiguitat, de jubilació i indem-
nitzacions per incapacitat; plans 
de pensions; ajudes a guarderia; 
ajudes / beques d’estudi per a fills 
i / o empleats; plus de transport; 
assegurança mèdica o de vida; 
primes per responsabilitat civil, 
etc. i també les menys populars 
‘stock options’.

Deixant de banda que un cop més 
es fa via Reial Decret-Llei, sense 
prèvia negociació amb els agents 
socials, i que tampoc hi ha acord 
sobre el cost real i les conseqüèn-
cies de la reforma (segons la Se-
guretat Social l’ increment per a 

les empreses estaria sobre uns 
6 euros mensuals, i  segons al-
tres estudis, podria arribar a més 
de 300 segons els casos). Es diu 
que amb la reforma la Seguretat 
Social tindrà més ingressos i els 
treballadors, majors prestacions 
(per exemple atur i jubilació) com 
a conseqüència de bases de cotit-
zació més altes.

La mesura també suposa un aug-
ment de costos per a les empre-
ses (no només per haver de cotit-
zar més sinó també per les despe-
ses derivades de l’administració i 
gestió de tot això) i també suposa 
major cotització per al treballador, 
reduint la seva retribució neta. I 
de futur, pensem que probable-

ment la tendència serà a eliminar 
(un augment de costos socials a 
les empreses en les actuals cir-
cumstàncies no sembla viable). El 
diari Cinco Días en l’edició del 12 
de maig publicava que en el cas 
dels xecs restaurant ja s’han tret 
a 42.000 empleats (1 .400 em-
preses, de les quals el 90% són 
pimes).

A  l e s  g rans  empreses  depèn 
de  com es t igu i  la  negoc iac ió 
col·lectiva. El problema més im-
mediat està en les petites i mitja-
nes empreses que, davant el ma-
jor cost, les eliminin de manera 
unilateral.

Sens dubte, la mesura és polè-
mica, afecta prestacions de gran 
sensibilitat per al treballador, que 
han suposat un complement im-
portant per a les economies fa-
miliars en aquests temps de crisi, 
rebaixes salarials i retallades, i 
no falten experts que qüestionen 
la proporció entre el pretès aug-
ment en la recaptació (reduït) i 
l’impacte que provocarà.

La reforma inclou en el concep-
te legal de salari totes aquestes 
assignacions i pagaments, consi-
derant salari en espècie. La dis-
cussió sobre la naturalesa sala-
rial o indemnitzatòria d’aquests 
pagaments sempre ha estat molt 
po lèmica i  controver t ida (per 
exemple, el TS en més d’una oca-
sió s’ha ocupat d’això pel que fa 
als xecs de restaurant, afirmant 
la naturalesa indemnitzatòria, no 
salarial, quan compensen per des-
peses deguts a la feina). Caldria 
qüestionar-se si la reforma posa 
f i  a aquesta polèmica sobre la 
naturalesa salarial o no, o caldrà 
estar al cas, com abans. Si així 
fos, obriria altres debats, ja que 
si tot és salari, caldrà entendre 
que la seva eliminació constitueix 
una modificació substancial de les 
condicions de treball, sotmès al 
procediment i requisits de l’article 
41 de l’Estatut dels Treballadors. 
Segurament ,  passa t  no  ga i re 
temps veurem si l’afany recapta-
tori ha valgut la pena.

La mesura també 
suposarà un augment 
de costos per a les 
empreses (no només 
per haver de cotitzar 
més sinó també per 
les despeses derivades 
de l’administració i 
gestió de tot això) 
i també suposarà 
major cotització per al 
treballador, reduint la 
seva retribució neta
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De l’humor cínic del “Follonero” a la crítica 
del “Salvados”. En què rau l’èxit del progra-
ma? T’esperaves aquest seguiment? 
Crec que l’espectador troba el programa “Salva-
dos” molt proper, on les coses s’expliquen d’una 
forma senzilla i on les preguntes que es fan són 
molt directes. 

Heu tractat en els programes 
de moltes problemàtiques existents 
en la nostra societat. Rebeu “suggeriments” 
per parlar de certs temes?
Moltíssims. Les peticions són constants, són 
diàries. Tenim la sensació moltes vegades de no 
donar a l’abast. Ens mirem aquests suggeriments 
i analitzem si hi ha història per explicar, perquè el 
programa ha de tenir  un inici, un desenvolupa-
ment, un desenllaç, un ritme. No hi ha la possibi-
litat que tots els temes que ens arriben es puguin 
acabar convertint en un programa. Però agraïm 
molt la participació. La gent ens està dipositant la 
seva confiança. 

Alguns exemples de programes que 
hagin sorgit gràcies als comentaris?
Per exemple en aquesta darrera temporada, el 
programa sobre la Llei de la dependència, ens 
ho havien demanat moltíssimes persones. O el 
cas del metro de València també va ser una altra 
petició. 
 
Després d’emetre el programa 
de l’accident del metro de València,
 l’expedient judicial es va reobrir...
Què va suposar per vosaltres aquest fet?
Una de les millors coses que ens ha passat en la 
història de ‘Salvados’. Sobretot perquè s’ha tornat 

la dignitat a ciutadans als quals s’ha tractat d’una 
manera molt indigna. 

Que ara s’estiguin descobrint coses com que la 
caixa del tren va ser esborrada d’una manera 
totalment deliberada i volguda, que hi hagi indicis 
que demostren que no es van fer les investiga-
cions que s’haurien hagut de fer sobre el terreny. 
Hi ha tot un cúmul de negligències que per sort 
han sortit a la llum. 

Si des del programa “Salvados” s’ha pogut donar 
una empenta per tal que el cas es reobrís, és una 
cosa que ens fa molt feliços. Tant de bo el procés 
judicial surti endavant i que les víctimes d’aquest 
accident es quedin d’una vegada per totes 
tranquil·les. Els seus familiars no estan buscant 
diners, volen dignitat. 

Heu rebut pressions 
per no emetre un progama?
A nosaltres directament no. Les pressions formen 
part del joc. Hi ha gent que pressiona perquè 
determinades coses no es donin a conèixer, i tu 
has de pressionar perquè se sàpiga. És un estira i 
arronsa. Quan tenim clar que s’ha de publicar una 
cosa perquè hi creiem, la publiquem i ho emetem. 
Callar no serveix de res. 

Hi ha hagut molts convidats 
resistents a participar el programa? 
Hem volgut entrevistar alguns membres de la  
Casa reial, i sempre ens han dit que no, perquè 
tenen una política de no fer entrevistes. Tampoc 
hem pogut accedir als grans empresaris. Per 
exemple, Florentino Pérez, Juan Roig, Emilio Botín 
i Francisco González.  

MÓN JURÍDIC HA ENTREVISTAT AL CODIRECTOR I PRESENTADOR DEL PROGRAMA 
‘SALVADOS’, JORDI ÉVOLE. AMB ELL PARLEM DE LA SITUACIÓ DE LA JUSTÍCIA A 

ESPANYA, DE LA REOBERTURA DE L’EXPEDIENT JUDICIAL DEL METRO DE VALÈNCIA,  
DEL DOCUMENTAL SOBRE EL 23-F ‘OPERACIÓN PALACE’, ENTRE D’ALTRES TEMES. 

ENTREVISTA PER ROSER RIPOLL

“És una injustícia que no tothom tingui les 
mateixes oportunitats en un servei públic 

tan important com és la justícia”

JORDI ÉVOLE
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‘Una de les millors coses de  
la història de ‘Salvados’ és  
que s’hagi reobert l’expedient 
judicial de l’accident del metro 
de València. Tant de bo el 
procés judicial surti endavant  
i es pugui retornar la dignitat a 
les víctimes i els seus familiars” 



Has tractat en força programes 
de la situació de la justícia. Quin 
és el problema del nostre sistema?
És una injustícia que no tothom tingui les ma-
teixes oportunitats en un servei públic tan im-
portant com és la justícia.  No ho dic només per 
l’última aberració en l’àmbit judicial, que són les 
taxes judicials, si no per una cosa que ha succeït 
sempre: que aquella persona que més diners té 
ha pogut pagar-se els millors advocats. 

Quan veus arribar una persona acompanyat d’un 
advocat d’èlit, que per si sol ja és un lobby, i que 
fins i tot hi ha exjutges o persones vinculades a 
la justícia que et diuen que aquests són els que 
paguen a jutges perquè facin cursos i que això fa 
que alguns jutges estiguin condicionats a l’hora 
de prendre decisions...

La lentitud volguda de la justícia és un altre dels 
problemes. Una lentitud que busca que el tema 
s’acabi morint per si sol, o prescrigui. 

També haig de dir que, per sort, hi ha jut-
ges que estan dictant sentències que van 
en contra de la banca; o el cas de jutges de 
l’Audiència Nacional que no han volgut obeir 
la reforma de la llei de justícia universal que 
ha fet el Govern central.  

Del programa de ficció sobre els esdeveni-
ments del 23F has rebut crítiques. Què res-
pondries als que t’acusen d’haver trencat les 
normes deontològiques del periodisme? 
Crec que les persones que van formular aques-
tes crítiques no van entendre el format. El  pro-
grama del 23F ‘Operación Palace’ era una ficció. 
I qui ha vist el programa ho sap. No pot haver 
cap mena de conflicte deontològic. No era un 
“Salvados”. I de fet, si un analitza la promoció 
que es va fer del programa en cap moment vam 
vendre que allò era veritat. Tot el contrari. Ja 
vam buscar un eslogan “¿Puede una mentira ex-
plicar una verdad?”, un historia de Jordi Évole”. 
Hem jugat intencionadament amb l’ambigüetat; 
ja hem dit que no es tractava d’un documental. 

Durant les entrevistes prèvies a tothom li vam 
dir que s’havia de veure el programa fins al 
final. Jo crec que vam anar donant pistes de 
què allò era un cosa diferent. Podem entendre 
que hi hagi persones que no entenguessin 
aquelles pistes. La lectura de molta gent no 
vinculada al món periodístic ha estat “¡cómo 
me la colaste, y qué bien me lo pasé!”. En 
canvi molts companys de professió no ho han 
vist així. Però, ha estat més una crítica inter-
na, que de la gent del carrer, de l’espectador 
habitual de “Salvados”. 

L’objectiu del programa era denunciar que avui en 
dia encara no es poden consultar els documents 
arxivats del 23F.  

Se t’ha comparat per aquest programa 
amb Orson Wells, i el diari Le Figaro 
t’ha definit com el “Michael Moore ibèric”. 
Què en penses? 
Haig de reconèixer que el “Bowling for columbine” 
de Michael Moore és una obra que em va impac-
tar molt, i possiblement ens van inspirar per crear 
el “Salvados”. Per tant la comparació per mi és 
una lloança. 

Twitter: control de continguts 
preventiu o llibertat d’expressió?
Hi ha hagut una onada per criminalitzar twitter. 
És cert que hi ha persones que han expressat 
coses que s’haguessin hagut de pensar dues 
vegades, però això també passa a la política, a la 
comunicació. El fet curiós és que només se n’han 
adonat d’aquest fet quan han atacat directament 
al Govern.  Crec que alguns polítics es pensen 
que els ciutadans són “tontos”. La gent cada 
vegada està més informada, és més crítica. I té 
moltes ganes de saber. I això preocupa al Govern, 
perquè quan la gent sap una cosa ho publica a les 
xarxes socials, que no estan controlades i a més 
no pertanyen a cap gran grup periodístic. I això 
de no poder controlar...espanta al poder. 

A nivell professional hi ha alguna 
cosa que t’agradaria fer?
Dirigir un documental. Estar darrere de les càme-
res com a “Operación Palace”. Tampoc vull renun-
ciar a poder “tastar” i fer diferents formats i tipus 
de programa que et permet exercir el periodisme. 
Jo intentaré fer allò que em vingui de gust i no 
encasellar-me amb un format. 

JORDI ÉVOLE, Llicenciat en Ciències de la Comunicació 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva 
trajectòria professional s’inicia als informatius de 
Telecinco i de la cadena SER. Ha estat codirector i 
guionista de diversos programes de la productora ‘El 
Terrat’, fent-se “famós” interprentat el paper de ‘El 
Follonero’. A la Sexta va presentar el programa ‘Salvados 
por la campaña’, dedicat al seguiment, en clau d’humor, 
de la campanya electoral de les Eleccions generals de 
2008. Per aquest programa va rebre el Premi Ondas a la 
innovació i la qualitat televisiva. Actualment codirigeix 
i presenta Salvados, a més d’escriure articles d’opinió 
a El Periódico de Catalunya i El Mundo Deportivo. 
Entre altres premis i guardons, cal destacar el premi 
Ciutat de Barcelona de 2011 en categoria de mitjans 
de comunicació el Premi Internacional de Periodisme 
Manuel Vázquez Montalbán de 2012 en la categoria de 
periodisme cultural i polític. 

OPINIÓ 
PARLEM AMB...JORDI ÉVOLE
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Ciutadans i PIMES exclosos  
de la taxa judicial catalana

E
l  Depar tament de 
Justícia, l ’Advoca-
cia i  e ls Procura-
dors de Catalunya 
van arribar el pas-
sat 28 de maig a un 

acord que ha comportat l’exemp-
ció del pagament de la taxa cata-
lana per als ciutadans i les PIMES. 
Aquest acord és fruit de la negoci-
ació oberta després de la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional, de 
6 de maig passat, i a la bona vo-
luntat d’arribar a una entesa mal-
grat les posicions allunyades que 
hi havia a l’inici de les converses i 
reunions que s’han mantingut.

L’esmentada sentència del TC va 
admetre la constitucionalitat de 
la taxa judicial establerta pel Par-
lament de Catalunya mitjançant 
la Llei 5/2012, de 20 de març i 
permetia de nou la seva aplicació. 
Cal recordar que la taxa judicial 
catalana va estar en vigor uns me-
sos fins a la seva suspensió (el 15 
de gener de 2013), derivada de la 
impugnació per par t del Govern 
de l’Estat de la dita Llei del Parla-
ment de Catalunya.

A la problemàtica que hagués ge-
nerat l’aplicació de nou d’aques-
ta taxa s’hagués afegit la situa-
ció dramàtica i de rebuig massiu 
que ha generat l’aplicació de la 
taxa judicial promoguda pel Go-
vern de l’Estat i aprovada en la 
Llei 10/2012, de 20 de novembre, 
comportant una doble imposició 
per als ciutadans i empreses a 
Catalunya i una veritable privació 
del dret a la tutela judicial efectiva 
en molts casos, amb greus efec-
tes en l’activitat professional dels 
advocats, com és evident que ha 
comportat l’aplicació de la taxa 
estatal.

Aquest acord contempla també 
l’ampliació dels supòsits que que-
daran exempts del pagament de 
la taxa per a aquelles empreses 
que l’hagin de pagar. Aquests su-
pòsits són: les demandes d’exe-
cució, les reconversions i les sol-
licituds de concurs. Es mantindrà 
la bonificació del 25% en el cas 
de presentació telemàtica de de-
mandes i les quantitats fixes es-
tabler tes per la taxa (entre 60 i 
120 euros).

Nous delegats  
a Gavà

Convocatòria 
d’eleccions del 
GAJ per al 15  
de juliol de 2014

La Junta de Govern, de con-
formitat amb l’article 9.4 del 

Reglament de les Delegacions 
del Col·legi, ha acordat pro-
clamar a José Antonio Cuenca 
Navas i a Joan Ramon Guasch 
Biscarri com a delegat i sotsde-
legat, respectivament, de la De-
legació de Gavà

Igualment i atès que havia es-
tat proclamat un únic candidat 
per a cadascun dels càrrecs 
vacants, la Junta de Govern, en 
aplicació de l’article 9.6 del Re-
glament de les Delegacions del 
Col·legi, va acordar desconvocar 
les eleccions per proveir els càr-
recs de delegat i sostdelegat de 
la Delegació de Gavà previstes 
per al 30 de juny de 2014. 

D’acord amb les previsions 
estatutàries i amb la deci-

sió presa en la reunió del Co-
mitè Executiu l’11 de juny, es 
convoca per al 15 de juliol, de 
10h a 20h , als membres del 
Grup d’Advocats Joves per a la 
celebració de les eleccions per 
renovar parcialment la compo-
sició del seu Comitè Executiu.

Els càrrecs objecte de renova-
ció són els de nou vocals, dels 
quals vuit seran per un període 
de dos anys i un per un període 
d’un any.

�

MÓN JURÍDIC  JUNY 2014  35



INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

Anàlisi jurídica del dret 
d’autodeterminació

L
a Jornada s’inaugurà 
amb les intervenci-
ons en nom del Col-
legi de la vicedegana 
Rosa Maria Barberà i 
d’Esther Palmés, di-

putada de la Junta de Govern, que 
feu la presentació de la Comissió 
de Defensa. 

El gener de 2013 la Comissió de 
Defensa va aprovar i fer públic 
un informe amb un títol idèntic al 
d’aquest acte. Aquest document 
va tenir una considerable difusió i 
encara avui el podem trobar circu-
lant per la xarxa. Com a conclusió 
de l’informe la Comissió afirmava 
que “és un dret inalienable de Ca-
talunya, com comunitat nacional,  
el poder decidir sobre el seu futur, 
ja sigui dins de l’Estat on està in-

tegrat o separant-se’n per consti-
tuir un nou estat sobirà, segons ho 
decideixi la voluntat majoritària, 
democràticament  i pacíficament 
expressada, del seus ciutadans”.

Durant l ’any transcorregut des 
d’aquell document aquest posicio-
nament es va veure confirmat per 
una sèrie de fets importants:  la 
Declaració de Sobirania, aprova-
da pel Parlament de Catalunya el 
mateix gener de 2013; la constitu-
ció del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional; la continuïtat 
i l’amplificació de les mobilitza-
cions ciutadanes a favor del dret 
a decidir i de la independència; i, 
finalment,  l’acord pres pel Parla-
ment de Catalunya el mes de de-
sembre del 2013, amb una majoria 
de pràcticament dels dos terços, 

de convocar un referèndum d’au-
todeterminació pel 9 de novembre 
de 2014. 

Però també durant tot aquest any 
el Govern i les institucions de l’Es-
tat, importants mitjans de comuni-
cació i els dos partits majoritaris 
espanyols, es van esforçar en con-
vèncer del contrari.  La seva ar-
gumentació era tan simplista com 
reiterativa en la seva formulació,  
i es pot resumir en dues afirma-
cions,  presentades gairebé com 
veritats absolutes i fora de tota 
discussió.  Primera afirmació: el 
dret d’autodeterminació és un mite 
anacrònic, i, en qualsevol cas,  no 
seria aplicable a Catalunya.  Sego-
na afirmació: la consulta al poble 
català acordada pel Parlament és 
contrària a la Constitució espanyo-

LA COMISSIÓ DE DEFENSA DELS DRETS DE LA PERSONA I DEL LLIURE EXERCICI 
DE L’ADVOCACIA VA ORGANITZAR UN ACTE PÚBLIC SOTA EL TÍTOL “EL DRET 
D’AUTODERMINACIÓ: ANÀLISI JURÍDICA”, AMB L’ASSISTÈNCIA D’UNES 130 PERSONES QUE 
OMPLIREN LA VUITENA PLANTA DEL COL·LEGI.
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la, per tant no es podrà celebrar 
en el marc de la legalitat. 

El Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na no podia quedar al marge d’un  
debat de tanta transcendència, i 
és per això que es va convocar un 
conjunt d’eminents juristes i poli-
tòlegs, experts en temes de lega-
litat constitucional i internacional, 
perquè ens ajudessin a veure-hi 
clar.

La primera taula tenia per títol “Els 
fonaments del dret a l’autodeter-
minació”, i estava moderada per 
August Gil Matamala, membre de 
la Comissió de Defensa i president 
d’Honor de l’AED (Advocats Euro-
peus Demòcrates). Gerardo Pisare-
llo, professor de Dret Constitucio-
nal de la Universitat de Barcelona, 
tractà el tema des de la perspec-
tiva dels drets fonamentals. Javier 
Pérez Royo, catedràtic de Dret 
Constitucional de la Universitat 
de Sevilla, tractà el tema des de 
la perspectiva del dret constitu-
cional espanyol. Per últim, Anna 
Badia Martí, catedràtica de Dret 
Internacional de la Universitat de 
Barcelona, tractà el tema des de la 
perspectiva del dret internacional.

La segona taula tenia per tí tol 
“L’exercici del dret a l’autodetermi-
nació”, i estava moderada per Ma-
rion Hohn, presidenta de l’Associa-
ció Catalana per a la Defensa dels 
Drets Humans. Bojan Brezigar, po-
liticòleg i periodista eslovè, explicà 
el model reeixit d’Eslovènia. Xavier 
Solano, assessor de l’Scotish Nati-
onal Party, explicà el procés d’Es-
còcia. Daniel Turp,  professor de la 
Universitat de Montreal, tractà el 
procés del Quebec. Per últim, Car-
les Viver i Pi-Sunyer, president del 
Consell Assessor per a la Transició 
Nacional i catedràtic de Dret Cons-
titucional  de la Universitat Pompeu 
Fabra, explicà les passes que s’es-
tan donant a Catalunya per exercir 
el dret a l’autodeterminació i les 
que s’hauran de donar en el futur. 

La Jornada fou clausurada amb 
una intervenció de Mireia Monte-
sinos, presidenta de la Comissió 

de Defensa, que donà lectura a les 
conclusions de la mateixa:

1. El dret d’autodeterminació dels 
pobles és un dret fonamental i uni-
versal reconegut en tractats rati-
ficats per l’Estat espanyol i que 
formen part, doncs, de la legalitat 
vigent.

2. Al llarg del segle XX, el dret a 
l’autodeterminació ha estat formu-
lat en dos sentits: com a dret reco-
negut a pobles i països subjectes a 
dominació colonial i com a dret hu-
mà de caràcter col·lectiu, atribuït 
a tots els pobles sense distinció. 

3. Aquesta doble vessant permet 
la seva aplicació a supòsits en els 

què, tot i no existir una situació 
de subjecció colonial, es produ-
eix un desconeixement o negació 
reiterats de la personalitat lingü-
ística, cultural, jurídica i nacional 
d’un poble, o bé quan existeix una 
voluntat democràtica clara i majo-
ritària d’exercir-lo. 

4. El dret a l’autodeterminació in-
clou el dret a la secessió, negocia-
da o unilateral, i altres alternatives 
com la lliure associació o la inte-
gració en un Estat preexistent. 

5. Existeixen sòlides raons histò-
riques i d’auto-identificació per a 
considerar el poble de Catalunya 
subjecte del dret a l’autodetermi-
nació. Així ho ha entès el Parla-
ment de Catalunya en reiterades 
ocasions i per majories qualifica-
des. Afirmar que el dret d’autode-
terminació existeix i que el poble 
català n’és subjecte legitimat no és 
una manifestació política a favor 
de la independència, és una reali-
tat jurídica inqüestionable. 

6. El dret a decidir, a ser consultat 
sobre el propi futur, és una actua-
lització del dret a l’autodetermina-
ció i una expressió del principi de-
mocràtic reconegut en bona part 
de les Constitucions modernes, 
inclosa l’espanyola.

7. Hi ha diferents vies legals, dins 
del marc constitucional v igent, 
per a dur a terme una consulta 
d’autodeterminació a Catalunya. 
Davant l ’exigència reiterada de 
celebració d’aquesta consulta per 
part de les institucions catalanes, 
un Govern compromès amb e l 
principi democràtic constitucio-
nalment reconegut té el deure de 
fer-la possible. 

8.  La negativa a l ’acompliment 
d’aquest deure obre al poble de 
Catalunya la possibilitat d’apel·lar 
a la comunitat internacional per 
fer valdre el dret inalienable a de-
terminar lliurement el seu futur.   

Podeu adherir-vos a les conclusi-
ons enviant un mail a: suportcon-
clusions@gmail.com

El dret a decidir és una 
actualització del dret a 
l’autodeterminació i una 
expressió del principi 
democràtic reconegut 
en bona part de les 
Constitucions modernes
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Conclusions del IV Congrés  
sobre els drets dels animals

Taula I: 
“Els espectacles amb toros”
Tomàs Gui va oferir la seva visió 
sobre el recurs que va interposar 
en contra de la Llei 28/2010, de 3 
d’agost, que va prohibir a Catalu-
nya les curses de braus. Va exami-
nar els arguments inclosos en el re-
curs i va concloure que, per qüesti-
ons competencials i inexistència de 
vulneració de drets constitucionals 
al·legats de contrari, com el dret a 
la llibertat empresarial i cultural, 
el recurs té molt poques o nul·les 
possibilitats de prosperar. També 
va criticar l’existència legal a Cata-
lunya dels “correbous”.

Chesus Yuste va analitzar el de-
bat parlamentari de la proposició 
de llei que pretenia declarar “Bé 
d’interès cultural (BIC)” la festa 

dels toros a Espanya, presentada 
a través d’una iniciativa legislativa 
popular, i que va donar lloc a la 
Llei 18/2013, de 12 de novembre, 
per a la regulació de la Tauromà-
quia com a patrimoni cultural (PC).
Va concloure que aquesta Llei no 
manté els objectius principals de 
la proposta inicial presentada, és 
a dir: la recuperació de les curses 
de braus a Catalunya, el blindatge 
dels toros davant futurs intents de 
prohibició i la inclusió de la tauro-
màquia a les escoles. Només que-
da pendent la petició a la UNESCO 
per declarar les curses de braus 
“Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat”, circumstància que 
veu impossible d’aconseguir.

Antoni Defez va reflexionar sobre 
el fet que els animals tenen drets 

de la mateixa manera que els hu-
mans els tenim en la mesura que 
ens els atorguem i els hi atorguem. 
Atorgar drets als animals ens hu-
manitza. Així, la millor estratègia 
per l’animalisme no és tant la cer-

Es va valorar 
positivament el descens 
del número de llicències 
atorgades per la 
Federació de caça, no 
només a Catalunya sinó 
també a tot Espanya

TROBAREU TOT SEGUIT LES CONCLUSIONS DE LES TAULES MODERADES PER ANNA MULÀ 
(TAULA I) I CARLES SOLIVA (TAULA III) EN EL MARC DEL IV CONGRÉS SOBRE ELS DRETS 
DELS ANIMALS CELEBRAT ENGUANY A L’ICAB. 
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ca d’arguments demostratius com 
propiciar canvis en les nostres 
actituds cap els animals, sinó de 
com volem els humans que sigui 
la nostra vida.

Carlos Villagrasa va tractar el re-
cent pronunciament de Nacions 
Unides -Comitè dels Drets de l’In-
fant- que demana que es prenguin 
mesures per allunyar els nens de 
la tauromàquia en considerar-la 
una activitat violenta perjudicial 
per a la integritat física i emoci-
onal de la infància. El ponent va 
destacar l’interès superior de l’in-
fant, en aquest cas, a no ser ex-
posat a la violència de la tauromà-
quia, primant aquest interès so-
bre qualsevol altre interès legítim 
que pogués concórrer o entrar en 
conflicte, com el dret a participar 
lliurement en la vida cultural, con-
cloent que aquesta postura té una 
repercussió en els països que com 
Espanya no han pres mesures per 
evitar que els nens vagin a espec-
tacles taurins o rebin classes de 
tauromàquia.

Taula III: Sobre les responsabi-
litats civils i penals a l’activitat 
de la caça. El maltractament de 
gossos 
Atesa la imminent promulgació de 
la nova Llei de Seguretat Vial en el 
moment de la celebració del Con-
grés (ja promulgada actualment) 
es va considerar important parlar 
de la responsabilitat civil, penal i 
administrativa de l’activitat de la 
caça, tant pel que fa referència als 
caçadors, als propietaris del “coto” 
àrea privada i les conseqüències 
d’aquest mal denominat esport.

En l’aspecte penal, es va desen-
volupar la incidència pel que res-
pecta als delictes relatius tant a la 
protecció de la fauna, salvatge o 
protegida. També en relació amb 
els gossos que són víctimes de la 
caça i el maltractament que reben 
dels caçadors, tant pel que res-
pecta al seu benestar diari com al 
final que tenen aquests gossos.

Es va valorar positivament el des-
cens del número de llicències ator-

gades per la Federació de caça, no 
només a Catalunya sinó també a 
tota Espanya. A Catalunya de 1993 
al 2013 les llicències van disminuir 
d’117.592 a 68.826: gairebé un 50 
per cent.

En els aspectes civil i administra-
tiu es va desenvolupar la nova si-
tuació creada per la nova llei i la 
incidència dels lobbys de caçadors 
en la seva promulgació. Als caça-
dors i propietaris del “coto” a la 
pràctica, la nova llei els exonera, 
de la responsabilitat civil ocasio-
nada per als animals que pretenen 

matar, derivant la responsabilitat 
al conductor del cotxe que és la 
víctima. Com es va manifestar en 
un cas pràctic força concloent, si 
un noi amb el seu ciclomotor tra-
vessa una àrea privada de caça i 
té la desgràcia de xocar amb un 
ramat de senglars quedant a cadi-
ra de rodes, tindrà sort si no li fan 
pagar el senglar.

La jurisdicció del contenciós-admi-
nistrativa va tenir una forta inci-
dència al tema de la taula rodona, 
tant pel que fa a les sancions con-
tra els caçadors que tenen els seus 
gossos en condicions deplorables 
(sentències així ho confirmen) com 
per la responsabilitat patrimonial 
de l’administració pels accidents 
produïts per animals, per exem-
ple, les condemnes al Consorci de 
Collserola per no prevenir la “sin-
gular presencia de ungulados –ani-
males con pezuñas- que se produ-
ce en la zona del accidente”.

Tot el Congrés va deplorar l’acti-
vitat de matar per plaer i, fora de 
la valoració jurídica, els ponents 
van fer referència a diferents ma-
nifestacions artístiques (literatura, 
cinema) que sensibilitzen contra  
aquesta activitat. Com deia G. B. 
Shaw, “si l’home vol matar un tigre 
a això se li diu esport. Si el tigre 
vol matar un home, això es deno-
mina bestialitat”. 

Un recent 
pronunciament de 
Nacions Unides -Comitè 
dels Drets de l’Infant- 
demana que es prenguin 
mesures per allunyar els 
nens de la tauromàquia 
en considerar-la una 
activitat violenta 
perjudicial per a la 
integritat física i 
emocional de la infància
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BONET NAVARRO, JOSÉ
Los procedimientos monitorios 
civiles en el derecho español. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2014. 
[347.919(46):347.28Bon]  

CASTILLEJO MANZANARES, 
RAQUEL
Del poder de disposición de las 
partes sobre el proceso civil y 
sobre sus pretensiones. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.921(46)Cas] 

GARRIDO GÓMEZ, Mª ISABEL
La función de los jueces: contexto, 
actividades e instrumentos. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[347.962(46)Gar]

PÉREZ MARTÍN, ANTONIO 
JAVIER (AUTS.); PÉREZ RUFIÁN, 
LAURA; PÉREZ RUFIÁN, MARTA 
(COLS.)
La modificación y extinción de las 
medidas: aspectos sustantivos 
y procesales. 4ª ed. Valladolid: 
Lex Nova Thomson Reuters, 2014. 
[347.919(46):347.627Per]   

SARRIÓN I ROIG, JOSEP
Guía de valoraciones y 
tasaciones. Valladolid: Lex Nova 
Thomson Reuters, 2014. 
[347.948(46)(036)Sar]  

VALLESPÍN PÉREZ, DAVID
El juicio verbal. Lisboa: Juruá, 
2013. [347.91(46)Val]

recolocación externa.  
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[347.72.04Mol]

PRENDES CARRIL, PEDRO; 
PONS ALBENTOSA, LEOPOLDO 
(DIRS.); PASTOR GARCÍA, DAVID; 
PRENDES FIGUEIRAS, LAURA 
(COORDS.)
Practicum concursal: 2014. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2014.
[347.736(46)”2011”(036)Pra] 
 
 

DRET PENAL
CABALLERO SALINAS,  
JOSÉ MARÍA
Los delitos urbanísticos tras la 
reforma de la L.O. 5/2010. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2014. 
[343.77(46):69Cab]

CABEZAS SALMERÓN, JORDI
La culpabilidad dolosa como 
resultante de condicionamientos 
socioculturales: puesta en 
evidencia y crítica de una 
omisión: la no consideración 
de los condicionantes 
socioculturales y económicos del 
justiciable en la determinación 
de su culpabilidad. Barcelona: 
Anthropos: Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Humans 
de la Universitat de Barcelona, 
2014. [343.222(46)Cab]

LEÓN VILLALBA, FRANCISCO 
JAVIER DE (DIR.); LÓPEZ LORCA, 
BEATRIZ (COORD.); LEÓN 
VILLALBA, FRANCISCO JAVIER 
DE (AUTS.)...[ET AL.]
Derecho penal militar: cuestiones 
fundamentales. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. (985-96)  

DRET PROCESSAL  
BANACLOCHE PALAO, JULIO; 
CUBILLO LÓPEZ, IGNACIO
Aspectos fundamentales de 
derecho procesal civil. 2ª ed. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.91(46)Ban]

BAHAMONDE COSTAS, EDUARDO
Técnicas de negociación en los 
despachos de abogados. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[347.965:658Bah] 

   Recurs electrònic              Llibre electrònic 
Per a més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca 

eBook
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Passes Perdudes

pacions preferents”, “Les execuci-
ons hipotecàries”, o “La mediació”, 
tots ells elaborats per la Biblioteca 
de l’ICAB. 

És un sistema molt fàcil d’usar! 
Però, si voleu conèixer totes les 
opcions possibles i treure’n el mà-
xim de profit us animem a què par-
ticipeu als “Tallers” de 10 minuts 
que durant el mes de juliol es re-
alitzaran de forma presencial a la 

J
a pots consultar la Bi-
blioteca Digital del Col-
legi d’Advocats fent un 
sol clic! 

Tots aquells llibres, re-
vistes i recursos electrònics que es 
poden llegir on-line tenen un dis-
tintiu especial. Els podeu agafar 
en préstec –només 7 dies- des de 
qualsevol lloc on tingueu connexió 
electrònica. El més important és 
que ho podeu fer els 365 dies a 
l’any, les 24h del dia!. Els horaris 
ja han passat a la història!

Els col·legiats teniu més de 1.000 
textos doctrinals complets a la vos-
tra disposició. A més de llegir les 
obres podeu treballar amb elles, ja 
que el sistema permet entre altres 
funcions visualitzar l’índex, anar a 
una pàgina concreta, cercar dins 
el contingut...però també podeu 
copiar i enganxar par t del text, 

subratllar-lo, o fer-hi anotacions. 
Dia a dia s’està ampliant el fons i 
a finals d’any la Biblioteca digital 
de l’ICAB comptarà amb més de 
2.000 títols.

Podeu consultar o demanar en 
préstec obres com “Formularios de 
demandas, denuncias y querellas: 
penales, contencioso-administra-
tivas, civiles y laborales”, que ha 
estat la més sol·licitada a través 
d’aquest nou servei digital que ha 
impulsat la Biblioteca del Col·legi 
en el darrer mes! És un servei im-
mediat, ràpid i flexible. 

Gràcies a la Biblioteca digital po-
deu consultar i fins i tot descar-
regar-vos els “Dossiers temàtics” 
sobre temes d’actualitat. El proper 
serà sobre les “Clàusules abusi-
ves”, També trobarem els altres ja 
publicats referents a :“Les partici-

La Biblioteca Digital  
de l’ICAB a un clic!

Els col·legiats teniu 
més de 1.000 textos 
doctrinals complets a la 
vostra disposició. A més 
de llegir les obres podeu 
treballar amb elles

Articles de revistes
Monografies
Revistes especialitzades
Bases de dades especialitzades
Legislació
Jurisprudència
Formularis
Adreces web

EXECUCIONS HIPOTECÀRIES
DOSSIERS TEMÀTICS núm.15 

Desembre 2013

BIBLIOTECA
DIGITAL
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Sala Multimèdia de la Biblioteca, 
un espai des del qual també, po-
deu consultar les principals bases 
de dades jurídiques del mercat i 
altres recursos electrònics.

Però si el que us passa és que no 
teniu temps per cercar documen-
tació...des de la Biblioteca del Col-
legi també us poden ajudar! 
Podeu fer la vostra consulta mit-
jançant la pàgina web al Centre de 
Documentació i us buscaran tant 
legislació, jurisprudència, formula-
ris o doctrina sobre la matèria que 
sol·liciteu. Així per exemple, una 
de les últimes consultes han estat  
sobre “sentències d’incapacitats 
permanents absolutes guanyades 
a causa de depressió”, “doctrina i 
formularis per interposar deman-
des contencioses de divorci de 
ciutadans estrangers a Espanya” o 
“jurisprudència de l’Audiència de 
Barcelona sobre la compensació 
econòmica per raó de treball”. 

Les peticions poden ser concretes 
o complexes. Hi ha també el servei  
urgent. En funció d’aquests indica-
dors hi ha un temps màxim de res-
posta i un preu, que en tractar-se 
d’un servei col·legial, està molt per 
sota del mercat. Aquest cost es 
pot veure augmentat en cas que se 
sol·liciti un document que la pròpia 
Biblioteca no disposa, en aquest 
cas, s’alertarà primer al col·legiat 

que ha fet la sol·licitud i en cas 
que s’autoritzi. s’obtindrà.  Ara bé 
si es tracta d’una monografia que 
es troba en una altra biblioteca, la 
Biblioteca de l’ICAB el sol·licitarà 
mitjançant el servei de Préstec 
Interbibliotecari.

Així, que...si voleu guanyar temps, 
sol·l iciteu la documentació que 
necessiteu al Centre de Documen-
tació del Col·legi. Fer-ho és molt 
senzill, ompliu el formularis de la 
pàgina web, apartat Centre de Do-
cumentació i la Biblioteca ja inicia 
la recerca!
A banda d’aquest serveis docu-
mentals, podeu estar al dia de to-
tes les novetats bibliogràfiques per 
mitjà del servei d’alertes, al qual us 
podeu subscriure. Heu de tenir pre-
sent, que hi ha dos tipus d’alertes, 
les relatives als sumaris electrònics 
de diferents revistes com “Diario La 
Ley”, “Aranzadi Civil Mercanil”, “Se-
pin PH Catalunya” o la nostra “Re-
vista Jurídica de Catalunya”, etc. 
o bé el servei de difusió selectiva 
de la informació (DSI), que permet 
l’usuari estar al dia de la documen-

tació rebuda a la Biblioteca relativa 
a un o diversos àmbits d’especialit-
zació jurídica.

La Biblioteca de l’ICAB és consi-
derada una de les biblioteques ju-
rídiques privades més importants 
d’Europa, té més de 300.000 vo-
lums i prop de 1.600 publicacions 
periòdiques, que podeu localitzar 
–la gran majoria d’elles- a través 
del catàleg on-line, i que el 2013 va 
rebre 75.430 consultes. Cal tenir 
en consideració, però, que la Bibli-
oteca té un ampli i ric fons antic. 
Aquest es mostra als col·legiats/
des amb tot un seguit d’exposici-
ons a la mateixa Biblioteca i molt 
sovint col·laborant amb altres ins-
titucions. Enguany hi ha un mo-
nogràfic sobre el Tricentenari de 
1714. Per tal de conèixer millor les 
sales i els passadissos amagats de 
la Biblioteca us oferim visites gui-
ades, només heu de demanar-les.

Aprofita tots els serveis que t’ofe-
reix la Biblioteca. Perquè darrera 
de la sala de lectura per on van 
passar més de 43.000 usuaris du-
rant l’any 2013 hi ha la feina d’una 
equip de professionals que gestio-
nen més de 16.000 préstecs anu-
als. La Biblioteca està al teu ser-
vei, i a través dels nous serveis de 
Biblioteca digital és accessible a 
tota hora!

La Biblioteca digital és 
accessible els 365 dies a 
l’any, les 24 hores al dia! 
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita la nova web del Club ICAB.

www.clubicab.cat
Club Icab
La nova central de compres de l’ICAB.
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MON JURIDIC 
SERVEIS

Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. Recordeu que 
teniu l’opció de la publicació immediata al web col·legial ww.icab.cat Us 
agrairem que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci per tal de poder 
publicar el màxim número possible d’anuncis. monjuridicanuncis@icab.cat

OFERTES 
 
Despatx a compartir 

Arenys de Mar. Despatx virtual 
amb espai per a visites. 50 
euros/mes. 675670600. 
martaarenas@icab.cat 

Aribau, despatx virtual: 
domiciliacions, fax, recepció 
i gestió de trucades, amb 
possibilitat de rebre consultes 
presencials. 100 euros/mes. 
Tel.  932651411/932657812. 

Aribau/Av. Diagonal, 
12m2, ext. balcón, 2 salas 
de juntas, recepcionista, 
conserje, servicios incluidos, 
450 euros/mes. Tel. 
653920147/696685944. 

Aribau 171/París. moderns 
despatxos moblats en elegant 
finca de l’Eixample. Recepció i 
sala reunions comú. Despatxos 
compartits 160/195 euros, 
individuals 290/390 euros. 
ADSL i despeses incl. Tel. 
610458598. 

Av. Carles III, entre Av. 
Diagonal/Trav. de Les 
Corts, 195 euros/mes; 
despacho individual, muy 
bien comunicado, próximo 
a la Ciudad Judicial, recién 
reformado, climatizado, 
parquet, conserje, etc. Tel. 
649348129. 

Av. Diagonal 598/Francesc 
Masía 7ª, despachos: 24m2 
650 euros/mes,16m2 550 
euros/mes, 14m2 450 euros/
mes, 10m2 325 euros/mes, 
reformados - lujo, servicios 
incluidos. Tel. 654516745. 

Av. Diagonal/L’Illa. Imagen, 
conserje, recepcionista, 
telf.- fax, ADSL luminosa 
sala juntas, posibles 
colaboraciones. Tel. 936111104 
info@mladvocats.com 

Anuncis

Av. Diagonal/Muntaner 110 
euros/mes. Oficina virtual 
sense límits. Sales de visites 
i de juntes, domiciliació, 
gestió correspondència, 
fax, fotocòpies i wifi . Tel. 
932007805. 

Av. Diagonal/Pg. St. Joan (M. 
Verdaguer) 2 despatxos de 9 i 
18 m2, Ext. amb balcó. Molta 
llum. Finca règia. Serveis: 
recepcionista, multifunció, 
neteja, alarma, a/a/c. 500 
i 700 euros + IVA. Tel. 
932154742. 

Balmes 188, 4-1 Oficina virtual 
de diseño, domiciliación 
social y fiscal, recepción 
notificaciones, recepcionista, 
wifi, fax, Sala de Juntas. 130 
euros/mes Tel. 934157159. 

Balmes/Pl. Molina, despacho 
para 4, reformado en finca 
regia. Luz natural, WIFI, 
recepción, sala espera, 
sala juntas, suelo parquet, 
a/a/c, agua, luz, incl. Alta 
presencia 575 euros/mes. Tel. 
657769812. 

Balmes/Rosselló, secretaria, 
limpieza, telf. fotocop, fax, 
scáner, archivo, 2 despachos 
comunes para recibir y sala 
Juntas. 3 despachos indiv. 
o compartir: 500 euros/
mes (25m2) 300 euros/mes 
(18m2). Tel. 934516282. 

Balmes/Rosselló,  conserge, 
sala 15m2, a/a, parket. 
Secr.8h, sala d’espera, juntes, 
aseo, arxiu. Adsl, centraleta, 
multifunc., neteja, alarma, 
llum, aigua. t. incl. 480 euros/
mes+trucades. pilargisbert@
icab.cat 

Balmes/Rosselló,  Conserje. 
sala15m2, a/a, parket. Secr. 
8h, s.espera, sala de juntas, 
aseo, archivo. Adsl, centralita, 
multifunc., limpieza, alarma, 
luz, agua todo incluido. 

480 euros/mes + llamadas. 
Fernando.info@bda-abogados.
com 

Casanova, despacho de 
300m2: 4 despachos, tres 
exteriores, uno interior, sala 
de juntas, de 150 euros a 650 
euros, recepcionista, servicio 
de portería, agua, electricidad, 
gas. Tel. 637080676. 

Casanova/Aragón. Finca con 
conserje. Amueblado. ADSL. 
Sala de espera. 200 euros/
mes. Tel. 639306378. 

Casp/Sardenya. Se alquilan 
despachos de 10 m2. Incluye: 
Uso de dos salas de juntas, 
a/a, portería, consumos 
(excepto teléfono), alarma. 
Tel. 932327552. 

Ciutat de la Justícia/Gran 
Vía, 280 i 380 euros/m, 
Sum. inclosos, S juntes, wifi. 
Despatx advocats Edifici 
oficines 100 m Jutjats, 
Recepció, Conserge 24 h, 
Pàrking. Col·laboracions. 
629338084. 

Despatx moblat, Eixample/
Aribau, 171/Paris. Espais 
comuns: Recepció cuina i sala 
reunions. Preu entre 160 i 390 
euros, despeses i ADSL inclòs. 
Tel. 932427857. 

Gran Via CC/Balmes. 12m2 + 
zonas comunes. Amueblado. 
Alarma. 200euros/mes 
+ 80euros (Gastos luz y 
limpieza)+IVA; telefonía y 
ADSL a parte. Para 1 o 2 
personas. Tel. 934146982. 

Les Corts, ampli despatx 
25m zona ben comunicat 
Ciutat Justícia. Accés directe. 
Sala de juntes, recepció 
a compartir. 300 euros + 
despeses. Tel. 616694127. 

Londres/Villarroel, despacho 
10m2 dentro de despacho de 
90m2, conserje, fax, wi-fi, 
sala reuniones, fax, escáner, 
fotocopias, limpieza, 300 
euros + IVA, 646416851 a la 
atención de Sergio. 

Mandri, sala de reuniones 
(Cap 6-8 pax). despacho 
mucha presencia. Posibilidad 
domiciliar act. Conserje, 
secretaria y limpieza. Wifi, 
fax, impresora. Posibilidad 
colaboración. Tel. 670804813. 

Muntaner/Diputació 12 
m2. 190 euros/m. Todos 
los servicios. Cerca de Pl. 
Universitat. Edificio de 
oficinas, portero, adsl, fax, 
limpieza, recién reformado. 
Posible colaboración. Tel. 
686113092. 

Pau Casals/Pl. Francesc 
Macià.15 m2.aprox. Finca 
regia, moblat, ADSL, a/a/c, 
sala d’espera, reformat, neteja 
setmanal. No inclòs telèfon 
ni secretària. Condicions a 
convenir. Tel. 932007755. 

Pau Clarís/Av. Diagonal, 
Business center. Edificio 
de oficinas. Posibilidad de 
alquilar por días y/o meses. 
Acabados de primer nivel. Más 
información en www.bcndoc.
com 

Pau Claris/Diputació, bufet 
nou, excel·lent imatge, es lloga 
despatx exterior i lluminós. 
Serveis comuns inclosos. Ben 
comunicat amb CJ i proper 
a estacions de Rodalies, 
intercanviadors de Bus i 
Metro. Tel. 933185970. 

Pl. Dr. Letamendi. 6è 
pis, 50m2, molta llum, 
climatitzat, parquet i ben 
comunicat, 320 euros/mes, 
inclou neteja i llum, sense 
telèfon. Rosa Mañé. Tel. 
934516683/669325793. 

48  JUNY 2014  MÓN JURÍDIC  



Pl. Universitat, climatizado, 
con parquet, finca con 
conserje, muy céntrico y bien 
comunicado. 270 euros, todo 
incluido. Tel. 622248866. 

Provença, 286, Rbla. 
Catalunya/Pg. Gràcia. 
20m2, exterior, finca règia. 
8 advocats. Conserje fax, 
fotocopies, recepcionista, 
sala juntes, c/a/a, ADSL, 
neteja. 810 euros (1adv), 1.200 
euros (2adv)+IVA/mes. Tel. 
934581298. 

Rbla. Catalunya, excepcional 
emplazamiento, frente 
Iglesia San Raimundo. 18 
m. + otro 7 m. 480 euros. 
Preferible civil/mercantil/
inmobiliario. Colaboración con 
fiscal/laboral actuales. Tel. 
932159028. 

Rambla Catalunya, exterior 
16 m2 500 euros, posibilidad 
alquiler dos despachos 
contiguos con precio a 
convenir. Tel. 934872053. 

Rbla Catalunya, alquilo 1 0 2 
despachos en, con todos los 
gastos incluidos por 230 y 350 
euros respectivamente. Tel. 
666382189. 

Rbla. Catalunya/Valencia, 15 
m2 amueblados en despacho 
multidisciplinar de Alto 
Standing de 250 m2. Conserje, 
sala de juntas, internet, 
limpieza, calefacción, a/a. 
400 euros/mes + IVA. Lola 
683112894. 

Ripollet, despatx 
multidisciplinar a compartir 
a peu de carrer. Serveis 
inclosos. Sala juntes, telf. 
Internet fibra. Imatge 
corporativa. 200 euros + iva. 
Tel. 932508592. 

Roger de Llúria, despacho 
exterior, 18 m2 en bufete 
modernista con decoración 
vanguardista muy elegante. 
Sala de juntas, excelente 
imagen y ubicación. 475 euros, 
servicios inc. Tel. 933437040. 

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

Trav. De Gràcia/Tuset. 
Despatxos de 20 i 25 
m2,comunicat, llum 
natural,bufet de 250m2, a/a, 
sala juntes, s. espera, cuina, 
adsl, fax, neteja. Reformat. 
Preu convenir. Tel. 670765257.  

Vilafranca del Penedès, 
despatx per compartir. Tel. 
687320819. 

Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. 2 despachos de 
alquiler en despacho de 
abogado, 250 euros/mes. 
Tel. 628536665; 938935612 y 
juricano@telefonica.net 

 Vilanova. Centro. Incorporación 
al turno de oficio. Económico 
y con posibilidad de ayudaros 
en las declaraciones (ahorro 
desplazamientos). Anna: 
671503778. 

Vía Laietana, alquiler amplia 
sala de juntas, 10 euros/hora. 
Posibilidad alquiler despacho 
virtual 50 o 30 euros/mes, 
con o sin servicio de fax y 
recepción de correo. Tel. 
699029609/663037110. 

Via Laietana/Urquinaona, 
Desp 20m (capacidad 2 pers), 
exterior y muy luminoso. 
Sala de juntas, ADSL ,wifi, 
limpieza y suministros. 
Archivo. Calefacción. Servicio 
de porteria. 500 euros/mes. 
600023840. 

Zona Urquinaona, despacho 
virtual. Recepción de 
correo, fax y sala de juntas. 
posibilidad de recepción de 
llamadas. Tel. 692030592. 
 
 
Despatx per llogar o 
vendre 

Despacho 12 m2. Sin muebles. 
Aragón/Calabria. Conserje en 
la finca. Espacios comunes 
sala juntas y recepción. Tel. 
630853501. 

Local 145m2 a pie de calle, 
acristalado. Totalmente 
reformado. Aseo, cocina y 
archivo. Zona Les Corts. Tel. 
654880626. 

Se vende despacho, también 
posible vivienda, zona Pl. 
España, 105 m, parquet, luz, 
ascensor, sala de juntas y muy 
bien comunicado. 246.000 
euros. Joan 605251553. 

Se traspasa despacho de 
abogados en Santa Coloma 
de Gramenet, local, a pié de 
calle, con cartera de clientes. 
Interesados contactar con 
Esther. Tel.  657489329. 

Lloguer de local a Rubí amb 
2 despatxos i sala de juntes 
a peu de carrer, 70 m2, a 
2 minuts de l’estació de 
ferrocarrils. 450 euros/mes. 
Tel. 935885373. 

Alquilo despacho cerca Pl. 
España (Vilamarí/Gran Vía), 
80 m2. 3 desp., baño, peq. 
cocina y balcón. A/a/c, 
mobiliario opcional. Ascensor. 
600 euros/mes (+ 2 meses 
fianza). Tel. 934252202 

 
Col·laboracions 
 
Abogada se ofrece para 
colaboraciones en materia 
de Derecho Laboral, 
Administrativo, Extranjería, 

Gestión de Personal y RRHH. 
Mónica 681253411. 

Abogada, se ofrece para 
colaborar en las áreas 
de Responsabilidad civil 
accidentes, derecho 
civil, penal y contencioso 
administrativo. Tel. 
932427935. 

Abogada con experiencia 
en Impagos, Extranjería y 
Familia con despacho propio 
se ofrece para colaboraciones 
externas. Tel. 658308557, 
teresa@abogados.com, www.
cuadratabogados.com 

Abogada especializada en 
Derecho Civil, Hipotecario 
y Concursal se ofrece a 
colaborar con otros despachos 
y profesionales. Tel. 
645760269. 

Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
en dret penal i civil i 
substitucions a judicis arreu 
de Catalunya. Tel. 666391099. 

Abogada especializada en 
Derecho Civil/Familia/
Mercantil se ofrece para hacer 
colaboraciones con despacho 
en Barcelona. Tel. 622629293. 

Abogado, perito calígrafo, 
ofrece colaboración para 
informes sobre falsedad 
documental y firmas. Tel. 
666170107 masalicia@icab.es 

Abogado con experiencia en 
cláusulas abusivas contra 
bancos, nulidad de productos 
financieros y jurisdicción 
civil, ofrece colaboraciones 
externas o sustituciones 
en señalamientos. Tel. 
626965016. 

Abogado Experto en Ley de 
Sociedades Profesionales, 
LOPD y Cancelación 
Antecedentes Policiales, 
Judiciales y Penales se ofrece 

MÓN JURÍDIC  JUNY 2014  49



MON JURIDIC 
SERVEIS

Anuncis

en especial colaborar con 
despachos de abogados. Tel. 
669446459. 

Abogado con despacho propio 
ofrece colaboración en civil 
y laboral y juicios de faltas. 
También accidentes de tráfico. 
6 Años de experiencia. Modo y 
remuneración a convenir. Tel. 
691813874. 

Abogado con experiencia se 
ofrece para colaboraciones en 
derecho penal, civil y laboral. 
Puedo sustituir en juicios en 
toda la provincia de Alicante. 
Pedro Àngel Tel. 699333465. 
pedroaojeda@icab.cat 

Advocada i criminòloga 
amb despatx a Barcelona 
i Sabadell, experiència 
en penal i dret de família, 
s’ofereix per a col·laboracions 
i substitucions arreu 
de Catalunya. www.
aricoabogados.com 
696130557. 

Advocada fiscalista amb 
més de 10 a. exp. ofereix 
per col·laboracions en 
assessorament fiscal, 
assistència procediments 
gestió inspecció i confecció 
d’escrits en via administrativa, 
mmoline@icab.cat. Tel. 
651123739. 

Abogado fiscalista con 
dilatada experiencia y 
despacho propio se ofrece 
para colaboraciones en 
asesoramiento y gestión fiscal 
y tributaria. Tel. 600084868. 
Juan Carlos. 

Despacho especializado en 
procesal, civil, mercantil y 
familia, ofrece colaboraciones 
en dichas materias. Dídac 
Carrillo, tel. 932155695, 
dcarrillo@dc-abogados.com 

Despacho especializado en 
el ámbito Procesal (Civil, 
Penal y Mercantil) se ofrece 
para colaborar con otros 
Despachos, con total respeto 
hacia estos y sus Clientes. 
650251666/935340400 Juan 
Carlos. 
 
 
Diversos 

Traductora jurada català/
anglès, traductora i intèrpret 
català/castellà/anglès/
alemany no exercent, ofereix 
traduccions generals i 
especialitzades. 606283790 
anna.calvete.moreno@gmail.
com 

Venc vespa clàssica. any 1980, 
model P200 E. 8900 km. surt 
del taller (03/04/2014) ITV 
de la mateixa data. Perfecte 
funcionament. 980 euros. Tel. 
639712536. 

Plaza de parking, se alquila: 
vehículo grande. Vallés i 
Ribot, 5, primera planta (zona 
Sagrera, entre Garcilaso 
y Martí i Molins). Tel. 
699564646. 

Alquilo apartamento en 
Menorca, Son Parc, dos 
habitaciones dobles, un 
baño completo, cocina 
equipada, salón comedor, 
terraza vistas mar, piscina 
comunitaria, playa, parking. 
Tel. 654853818. 

Venc Piaggio Liberty 125cc 4T 
(2006); color gris; 4.800Km; 
en molt bon estat, fins ara 
havia estat sempre en pàrking. 
Amb cofre marca KAPPA. 
Motiu de venda: no la utilitzo. 
Preu: 1.000 euros. Tel. 
695406087. 

Vendo piso, Sagunt nº 5, 
ascensor, 55 m2, vivienda 
o despacho , cerca Ciudad 
Judicial. Recibidor, salón 
comedor, cocina, baño, 1 
habitación doble. 150.000 
euros. Victoria 666959413. 

Se alquila plaza parquin 
grande en Zona Franca n 215, 
en Plaza Cerdà, a 2 minutos a 
pie de Ciudad de la Justicia. 
Precio especial 90 euros/mes. 
Tel. 673911207. 

Despatxos a compartir i llocs 
de coworking a Barcelona, 
Sabadell i Hospitalet: 
Lexworking. ¿Vols llogar el teu 
despatx? ¿Ets professional 
cercant un espai de treball? 
www.lexworking.blogspot.com 

Lloguer apartament a l’Escala, 
a 25 m, platja de Riells. 2 hab. 
Dobles, terrassa vistes al mar, 
equipat, setmana santa 500 
euros/setmanes: juny/set. 
500 euros; jul/ag. 600 euros. 
Venda 160.000 euros. Tel. 
655901392. 

Alquilo piso 100m. C/Sants 
323, obra nueva, amueblado, 
3 habitaciones, 2 baños 
completos, cocina totalmente 
equipada. 2 paradas metro 
juzgados. 995 euros. Tel. 
606212409. 

Vendo piso en Sant Celoni 80 
m. y 80 m. jardín, + trastero, 
+ parking, piso todo exterior, 
comedor, cocina, 3 hab., 1 
baño, zona tranquila, bien 
comunicado del centro y de 
estación renfe, carpinteria 
aluminio. Tel. 629 759 669. 

 
DEMANDES 
 
Despatx a compartir
 
Buscamos compañero/a 
laboralista con cartera 
propia que quiera alquilar 
despacho multidiciplinar y 
crear colaboraciones. para 
completar estructura en 
Via Augusta/Muntaner. 200 
euros/mes. Tel.  932005305. 

 
Col·laboracions
 
Abogada colegiada y admin. 
fincas, 5 años de experiencia, 
busca colaboraciones en civil 
y penal. Despacho propio 
cubriendo todas las áreas, 
podría ofrecer colaboraciones 
en resto de áreas. Tel. 
626741860. 

Advocat i llicenciat en 
Educació Física. Em dedico al 
dret esportiu. Cerco despatxos 
per possibles col·laboracions 
al respecte. Tel. 680339742 
jordiprat.advocat@yahoo.es 

Es necessita advocat 
fiscalista, amb experiència 
demostrable, per compartir 
espai i cartera de clients a 
Barcelona. Tel. 933233509 
Demanar per Rosa 

Advocada especialitzada 
en Dret d’Estrangeria i Dret 
Laboral, també porto casos 
en Dret de Família i Dret 
Penal. M’agradaria realitzar 
col·laboracions amb altres 
companys. Tel. 936676446. 
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Centre de Suport Professional 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 
Avinguda del Carrilet, 3, Edifici D, Planta 2a 
08902 L’Hospitalet de Llobregat | info@cspcj.com | 900 101 803 | 
www.cspcj.com 
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ÚLTIMS 3 DESPATXOS  
PER NOMÉS 350€/MES* 




