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Els advocats i la corrupció 
CONSELL ASSESSOR DE MÓN JURÍDIC

T
an arrelada sembla 
estar la corrupció a 
Espanya, que ja en 
el segle XVI es va 
crear un gènere lite-
rari propi, la “novela 

picaresca”, on la imatge del que ro-
ba no és la d’un lladre sinó la d’un 
eixerit. La realitat - literatura a part 
- és que la corrupció és una de les 
majors xacres de la nostra societat. 
No obstant això, no seria propi dels 
advocats conformar-se amb la seva 
existència, com si d’un mal endèmic 
es tractés i que no anés amb ells 
ni amb el món professional en què 
viuen i exerceixen. 

Tots els nivells de corrupció són cen-
surables, tant si no es liquida una 
provisió de fons amb la correspo-
nent minuta, no es paga un determi-
nat servei o obra amb el seu corres-
ponent IVA, com si un funcionari fa 
una malversació de cabals públics. 
No hi ha d’haver corrupció tolerable 
ni tolerada. No obstant això, encara 
que parlem d’un mateix concepte, 
la situació és més greu quan afec-
ta la res pública. Es percep, a més, 
una sensació generalitzada, en la 
pròpia societat, d’impunitat davant 
d’aquest fenomen, com si els instru-
ments polítics i jurídics per pal·liar 
no funcionessin, per voluntat pròpia 

- o si més no per deixadesa - dels 
subjectes que estan obligats a fer-
los funcionar.

D’altra banda, la transparència, ex-
pressió tan en boca dels polítics, 
sembla més un recurs retòric que 
un objectiu a complir. Tothom acu-
sa els altres de corrupció dels go-
verns quan estan a l’oposició, però 
se’n guarden prou de parlar del que 
de vegades apareix o es descobreix 
quan governen.

Des del Col·legi ens preguntem què 
és el que, com advocats, podem 
fer per pal·liar aquest desgraciat 
fenomen, més enllà de criticar-lo o 
de denunciar-lo en la nostra praxis 
diària o com a Corporació de Dret 
Públic amb una forta incidència so-
cial i ciutadana en la defensa d’uns 
valors de convivència i justícia. 

Doncs bé, precisament per la nos-
tra professió, tenim un camp d’acció 
ampli per lluitar contra aquest mal. 
Coneixem la llei, estem sotmesos a 
codis ètics de conducta i el nostre 
àmbit d’actuació és el dret. 

Per això, no estem obligats a as-
sessorar a ningú sobre uns avan-
tatges fiscals que vagin contra la 
norma o a posar en marxa meca-

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

nismes d’enginyeria jurídica per 
crear societats opaques o afavorir 
el blanqueig de diners, ans el con-
trari la nostra obligació fora dis-
suadir-ho, denunciar-ho si s’escau, 
respectant naturalment el secret 
professional fins on correspongui 
fer-ho.

Resulta frustrant que, quan surten 
a la llum determinats casos de co-
rrupció, sentim dir que aquest fet 
era un secret a veus. Si alguna vega-
da aquestes veus arriben fins a no-
saltres, els advocats sabem millor 
que ningú les vies legals per posar 
en coneixement de qui correspongui 
un fet concret, o aconsellar que ho 
facin els que se senten perjudicats 
que, en general, no s’individualitzen 
sinó que afecten a la col·lectivitat, 
és a dir, a la ciutadania en un mo-
ment determinat. 

Al marge de la complicitat penal, 
el que mai hem de ser és còm-
plices des del punt de vista ètic i 
molt menys deontològic. En aquest 
sentit, sabem que els ciutadans no 
ens acaben valorant per ser més o 
menys audaços, sinó pel valor de 
la nostra paraula. Per això els ad-
vocats hem de rebutjar la corrup-
ció totalment, unànimement i sense 
contemplacions.
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Reial decret llei 11/2014, de 5 
de setembre, de mesures ur-
gents en matèria concursal 
(BOE núm. 217, 06.09.2014).

 

Llei 15/2014, de 16 de setem-
bre, de racionalització del sec-
tor públic i altres mesures de 
reforma administrativa (BOE 
núm. 226, 17.09.2014).

 

Resolució INT / 2110/2014, de 
10 de setembre, per la qual 
s’aproven els Criteris orien-
tatius per a l’aplicació de de-
terminats aspectes de la Llei 
5/2014, de 4 d’abril, de Se-
guretat privada, a Catalunya 
(DOGC núm. 6671, 22.09.2014). 

 

Decret llei 4/2014, de 22 de 
juliol, pel qual s’estableixen 
mesures urgents per adaptar 
els convenis, els acords i els 
instruments de cooperació 
subscrits entre l’Administració 
de la Generalitat i els ens lo-
cals de Catalunya a la disposi-
ció addicional novena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibi-
litat de l’Administració local 
(BOE núm. 231, 23.09.2014).

 

Llei 10/2014, del 26 de setem-
bre, de consultes populars no 
referendàries i d’altres for-
mes de participació ciutadana 
(DOGC núm. 6715, 27.09.2014).

 

Decret 129/2014, de 27 de se-
tembre, de convocatòria de la 
consulta popular no referen-
dària sobre el futur polític de 
Catalunya (DOGC núm. 6715, 
27.09.2014).

Resum de les  
novetats legislatives

Ordre HAP/1732/2014, de 
24 de setembre, per la qual 
es modifiquen l’Ordre EHA / 
3012/2008, de 20 d’octubre, 
per la qual s’aprova el mo-
del 347 de declaració anual 
d’operacions amb terceres 
persones, així com els dissenys 
físics i lògics i el lloc, forma i 
termini de presentació; i l’Or-
dre de 20 de novembre de 
2000, per la qual s’aproven els 
models 115, en pessetes i en 
euros, de declaració-document 
d’ingrés, els models 180, en 
pessetes i en euros, del resum 
anual de retencions i ingressos 
a compte sobre determinades 
rendes o rendiments proce-
dents de l’arrendament o sub-
arrendament d’immobles ur-
bans de l’Impost sobre la Ren-
da de les Persones Físiques, 
de l’Impost sobre Societats i 
de l’Impost sobre la renda de 
no residents, corresponent a 
establiments permanents, així 
com els dissenys físics i lògics 
per a la substitució dels fulls 
interiors del citat model 180 
per suports directament legi-
bles per ordinador i s’establei-
xen les condicions generals i el 
procediment per a la presenta-
ció telemàtica (BOE núm. 234, 
26.09.2014).

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ
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Ordre JUS 303/2014 
i resolució JUS 
2262/2014: aplicació 
de la taxa judicial 
catalana (del Decret-
llei 1/2014, de 3 de 
juny) a partir del 16 
d’octubre de 2014 
(DOGC núm. 6728, 
de 15.10.2014) 

 

U 
s informem que el 
Diari Oficial de la 
Generalitat de Ca-
talunya de dime-
cres 15 d’octubre 
de  2014  pub l i c a 

l’Ordre JUS/303/2014, de 13 d’oc-
tubre, per la qual s’estableixen el 

serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’administració de l’Ad-
ministració de justícia i de la taxa 
per la utilització o l’aprofitament 
dels béns i drets afectes al ser-
vei de l’Administració de justícia, 
i s’estableixen les condicions per 
a la seva presentació.

Ambdues disposicions entren en 
vigor l’endemà de la seva publi-
cació al DOGC; és a dir, el dijous 
16 d’octubre de 2014. 

A més es publica, tant a la pàgina 
principal del web del Departament 
de Justícia com al web de l’Ad-
ministració de justícia, un baner 
de taxes judicials que enllaça di-
rectament amb la pàgina de les 
taxes judicials a Catalunya, que 
informa sobre la diferent tipologia 
de taxes establertes i la normati-
va reguladora.

procediment i els terminis d’auto-
liquidació de la taxa per la pres-
tació de serveis personals i mate-
rials en l’àmbit de l’Administració 
de justícia en els supòsits a què 
fa referència l’apartat 1 de l’arti-
cle 3 bis.1.1, del text refós de la 
Llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2008, de 
25 de juny.

Us recordem que aquesta taxa es-
tà regulada al  Decret llei 1/2014, 
de 3 de juny de 2014, publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 5 de juny passat.

També el mateix Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya publica 
la Resolució JUS/2262/2014, de 
13 d’octubre, per la qual s’aproven 
els models oficials d’autoliquida-
ció de la taxa per la prestació de 

Entrada en vigor de la taxa judicial 
catalana: 16 d’octubre
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Ressenya de les nove-
tats del procediment 
d’execució hipotecària 
del Reial decret llei 
11/2014 

 

E 
l 6 de setembre de 
2014 el BOE va pu-
blicar el Reial decret 
llei 11/2014, de 5 de 
setembre, de mesu-
res urgents en matè-

ria concursal. Al marge del que és 
objecte principal de regulació per 
part d’aquesta disposició, cal cridar 
l’atenció sobre la circumstància que 
el Govern hagi incorporat també as-
pectes de regulació processal rela-
tius a l’execució hipotecària. 

En concret, la disposició final tercera 
modifica (de nou) la Llei 1/2000, de 
7 de gener, d’enjudiciament civil per 
intentar donar compliment a la Sen-
tència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea de 17 juliol 2014. 

Val la pena recordar que aquesta 
sentència va establir “L’article 7, 
apartat 1, de la Directiva 93/13/CEE 
del Consell, de 5 d’abril de 1993, 
sobre les clàusules abusives en els 
contractes celebrats amb consumi-
dors, en relació amb l’article 47 de 
la Carta dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea, s’ha interpretat en 
el sentit que s’oposa a un sistema 
de procediments d’execució, com el 
controvertit en el litigi principal, que 
estableix que el procediment d’exe-
cució hipotecària no pot ser suspès 
pel jutge que conegui del procés de-
claratiu, jutge que, en la seva resolu-
ció final, pot acordar com a màxim 
una indemnització que compensi el 
perjudici sofert pel consumidor, en 
la mesura que aquest, en la seva 
condició de deutor executat, no pot 
recórrer en apel·lació contra la reso-
lució mitjançant la qual es desestimi 

mes per formular recurs d’apel·lació 
basat en la causa d’oposició indica-
da, que va finalitzar el 8 d’octubre 
(el termini s’estableix que computa-
rà des del dia següent a l’entrada en 
vigor del Reial decret llei). 

És important advertir que el me-
canisme de comunicació proces-
sal -a efectes de notificació i còm-
put del termini- és el mateix que 
el que al seu dia es va establir a la 
Llei 1/2013, de 14 de maig, de me-
sures per reforçar la protecció als 

deutors hipotecaris, reestructuració 
de deute i lloguer social; és a dir, la 
publicitat de la norma al BOE, sense 
necessitat de resolució expressa per 
part del corresponent òrgan judicial. 

Queda al marge plantejar-se si 
aquesta modificació de l’article 695 
LEC dóna compliment estricte al que 
indica la referida Sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea 
de 17 de juliol de 2014. Diem això  
perquè el TJUE també va indicar 

la seva oposició a l’execució, mentre 
que el professional, creditor execu-
tant, sí que pot interposar recurs 
d’apel·lació contra la resolució que 
acordi el sobreseïment de l’execució 
o declari la inaplicació d’una clàusu-
la abusiva”.

El Reial decret llei que comentem 
modifica la LEC (article 695,4), en 
particular per establir que contra la 
interlocutòria que ordeni el sobre-
seïment de l’execució, la inaplicació 
d’una clàusula abusiva o la deses-
timació de l’oposició per la causa 
prevista en l’apartat 1 4t anterior 
(caràcter abusiu d’una clàusula con-
tractual que constitueixi el fonament 
de l’execució o que hagués determi-
nat la quantitat exigible) pot interpo-
sar recurs d’apel·lació. 

A diferència del que establia aquest 
article en la seva regulació anterior, 
s’incorpora la possibilitat que (òb-
viament, per part del deutor execu-
tat) es pugui recórrer en apel·lació, 
en cas que fos desestimada la seva 
oposició basada en el caràcter abu-
siu de la clàusula que hagués estat 
fonament de l’execució o hagi deter-
minat la quantitat exigible. 

Però la reforma processal té un àm-
bit d’aplicació temporal a tenir molt 
en compte. Com ja vam esmentar al 
Món Jurídic núm. 290, del mes de 
setembre, la disposició transitòria 
primera del Reial decret llei establia 
que aquesta nova regulació incorpo-
rada a l’article 695 LEC és aplicable 
als procediments d’execució iniciats 
a la seva entrada en vigor (el Reial 
decret llei va entrar en vigor el 7 
de setembre) que no hagin culmi-
nat amb la posada en possessió de 
l’immoble a l’adquirent acord amb 
el que preveu l’article 675 LEC. En 
tot cas, en aquests procediments en 
curs a l’entrada en vigor del Reial 
decret llei (en els quals s’hagués dic-
tat l’acte desestimatori indicat ante-
riorment) les parts executades dis-
posaran d’un termini preclusiu d’un 

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

El sistema processal 
espanyol d’execució 
hipotecària no 
constitueix un mitjà 
adequat i eficaç 
per aconseguir que 
cessi l’aplicació de la 
clàusula considerada 
abusiva del document 
autèntic de constitució 
d’hipoteca sobre el bé 
immoble que serveix de 
base per travar el seu 
embargament

8  OCTUBRE 2014  MÓN JURÍDIC  



 

com qüestionables altres aspectes 
d’importància.

Recordem, el TJUE deia que el sis-
tema processal espanyol no preveia 
que el consumidor pogués interposar 
un recurs d’apel·lació contra la deci-
sió de desestimar la seva oposició a 
l’execució, no només quan aquesta 
oposició es fonamentés en el caràc-
ter abusiu d’una clàusula continguda 
en un contracte celebrat entre un 
professional i un consumidor, sinó 
tampoc quan es fonamentés en la in-
fracció d’una norma nacional d’ordre 
públic, extrem que, no obstant això, 
incumbeix verificar l’òrgan jurisdicci-
onal remitent”. Res es planteja aques-
ta recent reforma al respecte. 

També deia el TJUE que tot i les 
modificacions que la Llei 1/2013 
va introduir a la LEC, com a con-
seqüència del pronunciament de la 
sentència del 14 de març del 2013 
(cas Aziz), l’art. 552, apartat 1 no im-
posa al dit jutge l’obligació d’exami-
nar d’ofici el caràcter eventualment 
abusiu de les clàusules contractuals 

que constitueixin el fonament de 
la demanda, sinó que li atribueix 
merament la facultat d’efectuar tal 
examen. Tampoc s’entra a regular 
aquest aspecte en el Reial decret-
llei que comentem. 

I, finalment, sens dubte l’aspecte 
més important i substancial, sobre 
el qual la reforma que comentem 
tampoc diu ni una paraula: el Tribu-
nal de Justícia va recordar en aques-
ta sentència que el sistema proces-
sal espanyol d’execució hipotecària 
es caracteritza pel fet que, tan aviat 
com s’incoa el procediment d’exe-
cució, qualsevol altra acció judicial 
que el consumidor pogués exercitar, 
fins i tot les que tinguin per objecte 
qüestionar tant la validesa del títol 
com l’exigibilitat, certesa, extinció 
o quantia del deute, s’han de trac-
tar en un altre judici i seran objecte 
d’una resolució independent, sense 
que ni aquell ni aquesta puguin te-
nir com a efecte suspendre ni en-
torpir el procediment d’execució 
en curs de tramitació, excepte en 
el cas residual que el consumidor 

realitzi una anotació preventiva de 
la demanda de nul·litat de la hipo-
teca amb anterioritat a la nota mar-
ginal d’expedició de certificació de 
càrregues. Si el consumidor es veu 
privat del seu habitatge, el TJUE 
adverteix que “no obtindrà una re-
paració in natura del seu perjudici, 
que li reintegri a la situació anterior 
al despatx de l’execució del bé im-
moble hipotecat, sinó que obtindria 
únicament, en el millor dels casos, 
una indemnització que compensés 
aquest perjudici. Ara bé, aquest 
caràcter merament indemnitzatori 
de la reparació que eventualment 
es concedeixi al consumidor li pro-
porcionarà tan sols una protecció 
incompleta i insuficient”. Entén -per 
tant- que aquest sistema “no cons-
titueix un mitjà adequat i eficaç, en 
el sentit de l’article 7, apartat 1, de 
la Directiva 93/13, per aconseguir 
que cessi l’aplicació de la clàusula 
considerada abusiva del document 
autèntic de constitució d’hipoteca 
sobre el bé immoble que serveix de 
base per travar l’embargament de 
l’esmentat immoble”.

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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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA RATIO DECIDENDI

CIVIL 
 
 
 
 
 

En el recurs interposat contra la 
nota de qualif icació, estesa pel 
Registrador de la propietat interí 
de Bande, se suspèn la inscripció 
d’una escriptura de capitulacions 
matrimonials i liquidació parcial 
de la societat de guanys. És una 
resolució d’interès, en la mesura 
que analitza la determinació de la 
llei aplicable als efectes personals 
i patrimonials d’un matrimoni en 
el qual es dóna les circumstàn-
cia d’haver-se contret abans de 
l’entrada en vigor de la Llei de 15 
d’octubre de 1990 (que va supri-
mir la discriminació de la dona 
casada en el veïnatge civil), però 
després de l’entrada en vigor de 
la Constitució espanyola de 1978 
s’analitza si és aplicable la llei an-
terior a un efecte que es produeix 
en l’actualitat (quina és la decisió 
dels esposos de liquidar la seva 
comunitat patrimonial) o si per 
contra, és aplicable, en no tenir 
transitòries al respecte, la norma 
que es trobava vigent en el mo-
ment de celebració del matrimoni 
(articles 9.2 i 9.3 del Codi civil es-
panyol en redacció de 1973-1974)  
 

Resum de les  
novetats jurisprudencials

LABORAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sala del Social de Galícia afirma 
que no tota situació d’acomiada-
ment durant la situació d’incapa-
citat temporal (IT) és a dia d’avui 
constitutiva d’acomiadament nul, 
ja que l’estat de salut del treballa-
dor més pròpiament, la seva ma-
laltia, només pot, en determinades 
circumstàncies, constituir un fac-
tor de discriminació. L’acomiada-
ment durant la situació d’IT només 
podrà ser discriminatori per raó 
de discapacitat si s’acredita que 
l’acomiadament va tenir per mòbil 
la malaltia del treballador, sempre 
que es tracti d’una malaltia cura-
ble o incurable que comporta una 
limitació, derivada en particular de 
malalties físiques, mentals o psí-
quiques que, en interactuar amb 
diverses barreres, pot impedir la 
participació plena i efectiva de la 
persona de què es tracti en la vida 
professional en igualtat de condi-
cions amb els altres treballadors, 
sempre que es tracti d’una limita-
ció de llarga durada.

 

PENAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els magistrats de la Sala Penal del 
Tribunal Suprem, reunits en Sala 
General per unificació de doctrina, 
van acordar que la presa biològica 
de mostres per a la pràctica de la 
prova d’ADN amb el consentiment 
de l’imputat necessita l’assistència 
de lletrat quan l’imputat es troba 
detingut o, si no, d’autorització 
judicial. 

No obstant això, la Sala ha decidit 
que és vàlid el contrast de mos-
tres obtingudes en la causa objec-
te d’enjudiciament amb les dades 
que consten a la base de dades 
policial, procedents d’una causa 
diferent, encara que no consti l’as-
sistència de lletrat, quan l’acusat 
no ha qüestionat la licitud i valide-
sa d’aquestes dades durant la fase 
d’instrucció del procés.

 

Llei aplicable als 
efectes personals 
i patrimonials d’un 
matrimoni celebrat 
entre la Constitució 
de 1978 i la Llei de 
15 d’octubre de 1990

No tota situació d’aco-
miadament durant la 
situació d’incapacitat 
temporal és constitutiva 
d’acomiadament nul

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE GA-
LÍCIA, SALA DEL SOCIAL, SECCIÓ 1A., 8 DE 
JULIOL DE 2014 

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DELS 
REGISTRES I DEL NOTARIAT, DE 9 DE JULIOL 
DE 2014. 

N
O

V
E
TA

T
JU

RISPRUDENCIA
L

•
N

O
V

E
TA

T
JURISPRUDENCIA

L
•

PROCESSAL

L’Audiència Provincial de Ponteve-
dra va dictar dues interlocutòries 

La presa d’ADN als  
imputats precisa  
d’assistència lletrada o 
autorització judicial 

Exempció del pagament 
de la taxa judicial en 
l’apel·lació en l’àmbit de 
la qualificació concursal 

TRIBUNAL SUPREM, ACORD SALA SEGONA, 
24 DE SETEMBRE DE 2014 

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, 
29 DE JULIOL DE 2014

10  OCTUBRE 2014  MÓN JURÍDIC  



FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Tribunal Econòmic Administratiu 
Central, en contestació a un recurs 
d’alçada extraordinari per a unifica-
ció de criteri elevat pel Director del 
Departament de Gestió Tributària 
de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, estableix la compatibili-
tat entre el mínim per descendents 
amb l ’especial  tractament que 
preveu la llei per a les anualitats 
per aliments satisfetes en vir tut 
de decisió judicial a favor dels fills 
en els casos de custòdia compar-
tida. Aquesta sentència contradiu 
el criteri establert per la Direcció 
General de Tributs, entre altres, a 
la seva consulta vinculant V0909-
12, que ha generat nombroses liqui-
dacions provisionals per part dels 
òrgans de gestió de l’Administració 
tributària. 

El TEAC assenyala en la seva sen-
tència que “el tractament que pre-
veuen els articles 64 i 75 de la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de 
l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, és aplicable per a 
les anualitats per aliments satis-
fetes en virtut de decisió judicial 
a favor dels fills en aquells casos 
en què el contribuent que satis-
fà les anualitats tingui la guarda i 
custòdia compartida respecte dels 
seus fills, contribuent que també 
tindrà dret a aplicar el mínim per 
descendents. 

 

Prestació d’aliments 
dels fills en custòdia 
compartida i IRPF

SENTÈNCIA DEL TEAC D’11 DE SETEMBRE 
DE 2014 

de transcendència en l’aplicació de 
la taxa judicial regulada en la Llei 
10/2012, sens perjudici que les re-
solucions responguin a les circums-
tàncies plantejades i expressin que 
no tenen vocació generalitzadora. 

Les resolucions resolen dos recur-
sos de queixa i s’admeten a tràmit 
sengles recursos d’apel·lació que 
no ho van ser inicialment per impa-
gament de la taxa. El recurrent era 
administrador d’una societat limita-
da sotmesa a concurs al qual, per 
recórrer en apel·lació la sentència 
que el condemnava com a culpable 
del concurs (acordant-se la pèrdua 
de determinats drets i el pagament 
d’importants indemnitzacions), se 
li exigia una quantiosa suma de di-
ners en concepte de taxa judicial. 

La transcendència de la doctrina de 
l’Audiència està en el fet que no es 
planteja una qüestió de constituci-
onalitat contra la Llei 10/2012, sinó 
que acorda eximir-ne el seu paga-
ment. Considera que l’existència 
d’un règim de taxes en l’Adminis-
tració de justícia no és contrària 
al dret a la tutela judicial efectiva, 
excepte que es demostri que la se-
va quantia resulta tan elevada que 
impedeix en la pràctica l’exercici 
del dret fonamental o l’obstaculit-
za. Indica que, si només fos possi-
ble aquesta interpretació, la solució 
seria anar al TC; això no obstant, 
considera que hi ha una altra in-
terpretació, més respectuosa amb 
el dret a la tutela judicial efectiva i 
amb la pròpia llei reguladora de la 
taxa i conclou que es tracta d’un 
supòsit que no està subjecte al 
pagament, perquè es tracta d’un 
àmbit -el de la qualificació concur-
sal- que decideix sancions civils i 
s’ha de considerar d’interès públic 
similar a l’àmbit penal. D’altra ban-
da, considera que la quantia de la 
taxa resultaria manifestament des-
proporcionada i amb seguretat no 
volguda pel legislador en afectar 
negativament el dret a l’accés a la 
justícia.

Règim transitori de les  
reserves binupcials

Aquesta Sentència, dictada en interès 
cassacional, tracta l’aplicació del dret 
transitori en un supòsit de reserva 
binupcial. 

Tot i que la reserva binupcial ha desa-
paregut del Codi Civil de Catalunya (art 
411.8 CCC), a la pràctica trobem situ-
acions a les que pot ser-hi d’aplicació.

Pel TSJC la reserva binupcial conver-
teix la titularitat sobre els béns adqui-
rits del consort premort en una “titu-
laritat subjecta a condició resolutòria 
des del moment en què el cònjuge su-
pervivent contreu segones núpcies”. Al 
mateix temps els reservataris només 
adquireixen un dret sobre els béns ob-
jecte de la reserva a partir de la mort 
del reservista, encara que l’adquisició 
no té efectes retroactius. Per això, s’as-
simila aquesta adquisició a la de l’he-
reu fideïcomissari en els supòsits de 
substitució fideïcomissària condicional. 
Així, els fills o descendents reservata-
ris adquireixen els béns reservables 
a la mort del reservista tot i que -per 
disposició de l’art. 387.2 CS- els adqui-
reixen com a successors del cònjuge 
premort.

En quant a l’aplicabilitat de la reserva 
binupcial, el TSJC -tot i la seva desa-
parició en el Codi civil de Catalunya- 
partint del caràcter irretroactiu de les 
lleis (art. 9.3 CE i 2.3 CC) realitza una 
interpretació de la Disposició transitò-
ria 7ª de la Llei 10/2008, juntament 
amb l’article 411-8 CCCat i el derogat 
art. 387 Codi de Successions i esta-
bleix que en les successions obertes 
abans de la vigència del Llibre IV CCC, 
els béns no esdevindran reservables 
únicament quan els fets que donaven 
lloc a la reserva legal no s’han produït. 
Per contra, si els béns ja eren reser-
vables abans de l’entrada en vigor del 
Llibre IV del CCC, llavors continuaran 
essent-ho.

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DE 26 DE MAIG DE 
2014. PER JOAN-MARIA RADUÀ HOSTENCH. 
COL·LEGIAT NÚM. 19.039
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Què és la corrupció?

Amb tot, hi ha tres grans tipus de 
corrupció: la personal, la institu-
cional i la sistèmica. La primera és 
exercida per una persona sobre una 
altra persona. La segona l’exerceix 
una institució sobre una persona. 
Li exigeix fer determinades opera-
cions que van contra la seva cons-
ciència, contra el seu sentit del 
deure. La tercera és quan el mateix 
sistema exigeix a les institucions i 
a les persones que actuïn contra el 
deure. El darrer cas condueix a la 
destrucció del cos social. El segon 
cas porta  al desfeta de les institu-
cions i a la seva crisi de credibilitat. 
 

És urgent, des d’un punt de vista 
ètic, desenvolupar mecanismes pre-
ventius de la corrupció, però, a la ve-
gada, establir sistemes de control i 
de vigilància de possibles pràctiques 
corruptes. La formació ètica dels fu-
turs professionals és absolutament 
imprescindible, però també ho és 
l’articulació d’un sistema jurídic que 
vetlli tothora per la bona praxi. 

Francesc Torralba
Director de la Càtedra Ethos de la 
Universitat Ramon Llull

L
amentablement cada 
cop és més freqüent 
sentir parlar de co-
rrupció. Gairebé ca-
da setmana irromp 
un nou cas de co-

rrupció, ja sigui de l’àmbit públic 
o privat. Estranyament, però, es 
defineix què s’entén per corrupció, 
de tal manera que es parteix d’un 
implícit que comparteix tota la ciu-
tadania. I, no obstant això, és fàcil 
constatar la diversitat de modes de 
comprendre l’acció de corrompre i 
el fet de la corrupció. 

Sovint, el ciutadà està atent a 
les corrupcions que tenen lloc en 
l’àmbit polític, però lleva importàn-
cia a les petites corrupcions que 
practica en la seva vida quotidiana, 
en les seves operacions de com-
pra i venda, en la gestió de la seva 
economia domèstica. Les petites 
corrupcions també són corrupció, 
encara que no ocupin titulars de 
premsa, ni vagin acompanyades 
de focus i de càmeres de televisió. 

Massa sovint necessitem el boc 
expiatori per assenyalar amb el dit 
el qui ha corromput o s’ha deixat 
corrompre, però rarament identi-
fiquem les petites corrupcions del 
nostre àmbit o bé les jutgem amb 
condescendència. 

Des del punt de vista de l’ètica, 
corrompre és, d’entrada, un acte 
intencional. No és una casualitat, 
ni tampoc una fatalitat. Pressupo-
sa una voluntat que dibuixa una 
estratègia per aconseguir un fi. Hi 
ha el subjecte que corromp, però, 
perquè hi hagi corrupció, cal també 
el subjecte que es deixa corrompre, 
o que, senzillament, sucumbeix a la 
corrupció, ja sigui per necessitat, 
ja sigui per por, ja sigui pels bene-
ficis que aconseguirà. L’acte de co-
rrompre té una intencionalitat clara: 
desviar algú del seu deure, fer-li fer 
o dir allò que no ha de fer i no ha 
de dir, alterar la rectitud moral que 
s’espera d’ell. Això, òbviament, és 
aplicable a qualsevol professional, 
independentment de quin sigui el 
seu àmbit de treball. Corrompre un 
jutge és desviar-lo del que ha de fer, 
que és jutjar de manera imparcial, 
objectiva. Corrompre un governant 
és desviar-lo de fer el que ha de fer, 
governar cercant el bé comú. 

Hi ha graus de corrupció, però sem-
pre que hi ha la voluntat de desviar 
algú del seu deure com a ciutadà o 
com a professional, hi ha un intent 
de corrompre’l. Tota corrupció me-
reix un judici ètic negatiu, perquè té 
la pretensió de desviar el deure que 
correspon a cadascú i, consegüen-
tment, es produeix un buit moral, 
una deixadesa, una injustícia que 
genera patologia social i, en molts 
casos, indignació ciutadana. 

DES DE FA UNS ANYS, ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ VAN PLENS DE NOTÍCIES SOBRE 
CASOS DE CORRUPCIÓ AMB XIFRES D’EUROS ASTRONÒMIQUES EN ALGUNS SUPÒSITS. 
HI HA PERÒ UNA QUANTITAT  DE DINERS A PARTIR DE LA QUAL ES POT CONSIDERAR QUE 
HI HA CORRUPCIÓ? O POTSER HI HA GRAUS? PER SABER QUÈ ÉS, DES D’UNA VESSANT 
EXTRAJURÍDICA, HEM VOLGUT COPSAR L’OPINIÓ D’UN EXPERT EN ÈTICA

Tota corrupció mereix 
un judici ètic negatiu, 
perquè té la pretensió de 
desviar el deure que
correspon a cadascú 
i, consegüentment, es 
produeix un buit moral, 
una deixadesa, una 
injustícia que genera 
patologia social i, en 
molts casos, indignació 
ciutadana

Se publica el segundo volumen del tratado de Derecho penal actualmente 
más importante a nivel mundial. En él, se desarrolla del modo más 
brillante y completo, las diversas modalidades de dominio del hecho, 
participación, tentativa, voluntariedad del desistimiento, delitos omisivos 
propios y de comisión por omisión, concurso de leyes y, concursos ideal y 
real de delitos desde la visión del profesor Claus Roxin.

Marca: Civitas. ISBN DÚO: 978-84-470-5026-0.
PVP: 105,77 € + 4% de IVA

T.  90O 40 40 47 
masinfo@thomsonreuters.com
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¿CUÁL ES LA 
OBRA DE LA 
CIENCIA PENAL 
MÁS IMPORTANTE
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SIGLO XX?

PAPEL + EBOOK
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Reforma del Registro Civil

S
e puede conta r  ya 
por décadas la du-
ración del proceso a 
través del cual el es-
tado español va per-
diendo gradualmen-

te sus activos; en los albores de 
esta tendencia privatizadora de 
determinados sectores públicos 
(banca, industria, energía…) se 
promocionaban las bondades de 
la libre competencia -propios de 
un sistema económico neolibe-
ral europeo desarrollado por los 
ideólogos impulsores de la Unión 
Europea, a imagen y semejanza 
del modelo estadounidense-, fren-
te a los inconvenientes que se dan 
en los mercados regulados por el 
Estado –más propios de otro tipo 
de sistemas de organización socio-
económica-. Sin gran esfuerzo, 

 

 

podemos citar notables ejemplos 
como Endesa, Telefónica, Iberia, 
Argentaria, o Correos y Telégrafos. 
Sin entrar a enjuiciar sobre qué 
modelo socioeconómico es el más 
conveniente o eficaz para nuestro 
país, sí que cabe detenerse a refle-
xionar acerca de que todo tiene un 
límite, y quizás considerar que en 
cuanto a lo que a privatización de 
competencias del Estado se refie-
re, ese límite ya ha sido alcanzado, 
como pone de relieve el candente 
tema de actualidad de la privatiza-
ción del servicio del Registro Civil, 
cuya llevanza ha sido recientemen-
te asignada a los registradores 
mercantiles, quienes al parecer, si 
no se remedia, serán los nuevos 
encargados de los registros civiles 
de España, liberando a los jueces 
y magistrados, actuales encarga-
dos, de dichas tareas, distintas del 
mandato constitucional de “juzgar 
y ejecutar lo juzgado”.

Aunque existió consenso entre las 
dos fuerzas políticas mayoritari-
as para la aprobación en el Par-
lamento de la Ley 20/2011, en la 
redacción de ésta se contenía la 
importante inconcreción de qué 
funcionarios públicos iban a ser 
los nuevos encargados del regis-
tro civil; esta circunstancia, uni-
da a la importantísima dotación 
económica necesaria para  poner 
en marcha el nuevo modelo de 
gestión del Registro Civil, basa-
do en un sistema informático de 
ensueño, y los intereses contra-
puestos de los colectivos afecta-
dos de notarios, registradores y 
secretarios judiciales, quienes al 
parecer han actuado en la medida 
de sus posibilidades de presión e 
influencia política, han conducido 
a la situación actual, en la que la 
asignación de funciones a los re-

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

A RAÍZ DE LA NUEVA LEY DE REGISTRO CIVIL, PRESENTAMOS UNA VALORACIÓN DE TODO 
LO QUE COMPORTA. TAMBIÉN EL CUESTIONAMIENTO DE UNA TASA MUNICIPAL PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL.

José Juan Gallego Miró
Funcionario de la Administración 
de Justicia
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gistradores mercantiles (esto es, 
de la Propiedad), se halla, como 
podemos leer en la prensa, bajo 
sospecha de nepotismo, que no es 
poco, sino que incluso muy recien-
temente el Consejo de Estado ha 
instado al Gobierno, en relación al 
proyecto del Real Decreto-Ley por 
el que se aprueban los Estatutos 
de la Corporación Pública que de-
sarrollará el sistema informático 
del nuevo Registro Civil, a “reexa-
minar ‘en profundidad’ la ‘oscura’ 
reforma del Registro Civil impulsa-
da por Gallardón”  dirigida a enco-
mendar este servicio público a los 
registradores.

Cabe pensar que quizás la reciente 
dimisión de Gallardón (quien tambi-
én tiene conexiones familiares con 
Registradores) junto con la aledaña 
circunstancia de que nos hallamos 
en año electoral, puedan influir en 
el final desenlace de esta reforma 
del Registro Civil, que ya no es 
consensuada, habiendo anunciado 
incluso el portavoz de Justicia del 
PSOE en el Congreso que “si su 
partido llega al Gobierno se dero-
gará la norma que “privatiza” el Re-
gistro Civil y que otorga su gestión 
a los registradores mercantiles” .

Por otro lado, el gasto ya efectua-
do en su día de 130 millones de eu-
ros en la digitalización de los libros 
del Registro Civil en formato papel, 
con inscripciones a partir de 1950, 
con cargo al erario público, del 
que se beneficiará el colectivo de 
Registradores, añaden un elemen-
to más de sospecha en todo este 
proceso  A estos hechos relata-
dos que reflejan que el cambio de 
modelo, a fecha actual, dista muy 
mucho de ser pacífico, por razones 
en absoluto desdeñables, hay que 
añadir otros motivos que pueden 
hacer dudar al ciudadano y al pro-
fesional sobre la posibilidad real 
de que la LRC entre en vigor en 
su integridad para la nueva fecha 
programada, esto es, el 15 de julio 
de 2015, entre las que hallamos en 
primer lugar que de ningún modo 
puede ponerse en marcha sin su 
desarrollo reglamentario (previsto 
en el articulado de la propia Ley), 

y que en cuanto a su redacción a 
fecha actual parece que “ni está, 
ni se le espera”. Merece la ocasión 
recordar la figura de Romanones 
por razones obvias. En segundo lu-
gar, aunque no menos importante 
posiblemente por su demostrada 
trascendencia en la mecánica del 
poder, nos encontramos ya –por 
fortuna- en año electoral, y de to-
dos es sabido que en estos perio-
dos el autismo que padece la clase 
política gobernante casualmente 
experimenta una sensible mejoría.

Pero el corazón de este artículo no 
son las consideraciones expues-
tas, sino hacer hincapié sobre un 
aspecto completamente olvidado 
por todos los agentes implicados 
en este mercadeo, y que reviste 
especial gravedad quizás no tanto 
por la previsible cuantía –aunque 
esto está por ver- como por lo que 
supone en relación a la evolución 
del sistema social hacia un mundo 
cada vez más orwelliano: el de-
recho a contraer matrimonio va a 
estar sujeto al pago de tasas.

Recordará el lector el artículo 16 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos:

<<1. Los hombres y las mujeres, 
a partir de la edad núbil, tienen 
derecho, sin restricción alguna 
por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una 
familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso 
de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno con-
sentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natu-
ral y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado>>

Pues bien,  la nueva regulación es-
pañola queda en el nuevo modelo 
como sigue:

Artículo 58.2 LRC: “La celebra-
ción del matrimonio requerirá la 

tramitación de un expediente en 
el que los contrayentes acrediten 
el cumplimiento de los requisitos 
de capacidad y la inexistencia de 
impedimentos o su dispensa, de 
acuerdo con lo previsto en el Códi-
go Civil. La tramitación del expedi-
ente corresponde al secretario del 
Ayuntamiento (…).

Disposición final quinta. Tasas mu-
nicipales: “Se añade un apartado 
5 al artículo 20 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, con la siguiente 
redacción: «5. Los Ayuntamientos 
podrán establecer una tasa por la 
instrucción y tramitación de los 
expedientes matrimoniales en for-
ma civil y por la celebración de los 
mismos.»

¿Cabe imaginar que otros De-
rechos Humanos como el derecho 
a la vida, a la libertad, a no estar 
sometido a esclavitud o servidum-
bre, torturas, penas o tratos cru-
eles inhumanos o degradantes, o 
a tener una nacionalidad, puedan 
estar sujetos al pago de tasa?
 
Me resulta duro imaginar una po-
tencial zafia respuesta a la negati-
va al pago de la tasa municipal del 
tipo <<¡pues si no quiere usted pa-
gar, vaya a casarse a la Iglesia!>>, 
por lo que implicaría en cuanto a 
la ofensa de la libertad religiosa e 
ideológica del individuo, aunque 
me temo que llegado el caso pudi-
era no ser tan insólita una afirma-
ción de esta clase.

Bien es cierto que la Disposición 
Adicional quinta transcrita dice 
literalmente “podrán establecer 
una tasa”; pero cualquier persona 
medianamente informada puede 
hacerse cabal idea de la voracidad 
recaudatoria de la Administración 
Local, y de lo variados que pueden 
llegar a ser sus intereses.
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Avantprojecte de Llei de col·legis 
professionals: de caire centralista i en 
perjudici del servei professional al ciutadà

 

 

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Xavier Muñoz i Puiggròs
Col·legiat núm. 12.806

L’AVANTPROJECTE DE “LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES” FA UN 
PLANTEJAMENT CENTRALISTA, ATORGANT LES FUNCIONS DE CONTROL I VIGILÀNCIA 
AL CONSEJO GENERAL, AMB EL CONSEGÜENT RISC DE POSAR EN PERILL EL SERVEI 
PROFESSIONAL PRESTAT AL CIUTADÀ. EL COMENTARI CRÍTIC ALS APARTATS MÉS 
RELLEVANTS DE LA NORMA EL TROBEU A CONTINUACIÓ.

M
algrat que és 
arriscat opinar 
sob re  avan t-
p ro j e c te s  d e 
llei en tramita-
ció, tenim su-

ficients dades per concloure que 
l’avantprojecte de “Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales”, 
que està tramitant l’Administra-
ció estatal, atempta la competèn-
cia exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de Col·legis 
professionals, competència que 

ve establerta a l’article 125 del vi-
gent Estatut de Catalunya. L’avant-
projecte estatal buida, a més, les 
competències que tenen els propis 
col·legis, que perden qualsevol au-
tonomia en benefici dels Consejos 
Generales de Colegios.

L’Administració de l’Estat intervé, 
aquesta vegada, amb el pretext 
d’establir uns criteris bàsics en 
l’adaptació espanyola a la Directiva 
Europea de Serveis 2006/123/CE. 
Aquesta Directiva – com és sabut 
- es va aprovar amb anterioritat 
a l’actual crisi econòmica, que ha 
evidenciat, que l’ultra-liberalisme 
i la des-regulació, en les quals 
s’emmiralla l’esmentada Directiva, 
porten al desequilibri del sistema 
econòmic, amb els corresponents 
perjudicis -entre d’altres- als usua-
ris de serveis professionals. 

Aquesta tònica de buidat de com-
petències autonòmiques, en matè-
ria de col·legis, ja es va evidenciar 
amb la Llei estatal 25/2009, que, 
malauradament, va ser confirma-
da per Sentència TC 89/2013. En 
aquella Llei es va determinar que 
seria una llei estatal la que esta-
bliria la llista definitiva i exclusiva, 
de les professions amb col·legiació 
obligatòria, sense que es tingués 
en compte la pròpia competència 
estatutària de la Generalitat. Les 
bases legislatives estatals haurien 
d’haver servit per regular els con-
tinguts comuns, com serien els re-
quisits mínims que s’han d’exigir 
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per la creació dels col·legis obliga-
toris; és a dir: la titulació exigida, 
l’impacte social de la concreta pro-
fessió i la defensa dels destinataris 
dels serveis professionals. Però el 
que resulta incomprensible és que 
l’Estat es reservi la concreció, com 
ho fa la Llei 25/2009, i així ho re-
itera l’art 25.1 de l’Avantprojecte 
que estableix que “la colegiación 
obligatoria se podrá exigir única-
mente mediante norma estatal”,  i, 
en aquest sentit, la seva disposi-
ció addicional primera aprova el 
llistat de col·legis amb col·legiació 
obligatòria.

L’Administració estatal no té en 
compte, doncs, que la legislació 
bàsica ha de respectar un ampli 
camp material per poder ser de-
senvolupat, sense exhaurir, en la 
seva totalitat, el contingut material 
d’una competència que, en el cas 
català, és exclusiva. 

L’avantprojecte que comentem, su-
posa un plantejament centralista i 
un canvi del que ha estat la l’or-
ganització territorial de l’Estat, a 
partir de la Constitució de 1978. 
S’ha dissenyat un nou sistema de 
caràcter jerarquitzat en el que els 
‘Consejos generales’ -amb seu a 
Madrid- es converteixen en ens su-
periors als Col·legis professionals, 
sobre els que exerciran funcions 
de control i vigilància. Es tracta 
als Col·legis professionals com si 
fossin menors d’edat -necessitats 
de tutela- tot i declarar-se, en l’art. 
23 de l’avantprojecte, que aquests 
són corporacions de dret públic 
amb personalitat jurídica pròpia.

A títol merament indicatiu desta-
quen els punts més significatius de 
la gravetat d’aquest avantprojecte:

a) L’article 25.3 proposa que els 
col·legis disposin de 10 dies per re-
soldre la sol·licitud de col·legiació, 
establ int-se que transcorregut 
aquest període operarà el silenci 
positiu de l’art 43 de la Llei 30/92. 
Aquest article és incoherent amb 
Llei 30/92, la qual, a més d’es-
tablir un termini mínim de 3 me-
sos per la tramitació dels proce-

diments administratius, disposa 
que la Llei pot modificar el termini 
de duració. En aquest cas, es ve-
da a la Generalitat de tal potestat 
modificadors, atès que tot l’avant-
projecte s’autodeclara fruit de la 
competència exclusiva i/o bàsica 
estatal.

b) L’article 31 disposa que el govern 
de l’Estat podrà establir obligaci-
ons concretes de Visat col·legial. 
Conseqüentment, la Generalitat 
es queda sense poder determinar 
i regular diferents supòsits de vi-
sats, quan les circumstàncies del 
territori i de la normativa pròpia ho 
requereixin.

c) El nou projecte estatal no dei-
xa cap marge d’autoregulació als 
col·legis. L’article 39.2 disposa que 
els ‘Consejos Generales’ seran els 
que elaboraran els Estatuts gene-
rals de l’organització col·legial, que 
hauran de contenir -com a mínim- 
les matèries taxades per la norma-
tiva estatal (art 39.3) i que seran 
aprovats pel Govern estatal. En 
aquest mateix sentit, s’estableix 
que els Col·legis hauran de sotme-
tre’s al que disposin els Estatuts 
generals de la professió. 

En aquest mateix sentit els articles 
34.2d), 34.5 i 40 de l’avantprojec-
te estableixen un codi deontològic 
únic per a tota la professió, que 
serà aprovat pels ‘Consejos Gene-
rales’. En idèntica línia intervenci-
onista dels ‘Consejos Generales‘ 
sobre els col·legis, l’article 34.2e) 
disposa que aquells hauran de 
“dirimir” els conflictes que puguin 
suscitar-se entre col·legis perta-
nyents a diferents Comunitats Au-
tònomes. Dirimir no significa me-
diar, sinó resoldre coercitivament 
el conflicte sense respectar l’auto-
nomia col·legial que hauria d’estar 
sotmesa, exclusivament, al control 
dels tribunals de justícia. 

d) Una altra qüestió important és 
el referent a les quotes col·legials. 
L’article 47.2, en relació a la dispo-
sició addicional dècima, determina 
un import màxim de la quota col-
legial, sense tenir en compte les 

peculiaritats de cada col·legi, ni 
tampoc les seves característiques 
territorials, ni menys encara les 
concretes prestacions col·legials 
de serveis necessaris per l’ade-
quat exercici professional prestat 
a favor de la ciutadania. 

Curiosament, aquest límit no res-
ta condicionat per les aportacions 
obligatòries dels Col·legis professi-
onals als ‘Consejos Generales’ de 
la professió. En aquest sentit, l’ar-
ticle 34.2j) de l’avantprojecte diu 
que seran funcions exclusives dels 
‘Consejos Generales de Colegios’ 
“aprovar els seus pressupostos i 
regular i fixar equitativament les 
aportacions de les corporacions 
col·legials.”

e) Pel que fa al règim sancionador, 
l ’ar ticle 34.6 de l’avantprojecte 
disposa que els ‘Consejos Genera-
les’ informaran preceptivament els 
procediments disciplinaris que su-
posin la expulsió, o suspensió, dels 
col·legiats. Aquesta és una interfe-
rència més sobre una corporació 
amb personalitat jurídica pròpia.  
 
És una intervenció no adequada al 
procediment administratiu bàsic 
en matèria sancionadora, configu-
rat a la llei 30/92. A més, suposa 
una clara dilació del procediment 
i dels drets dels perjudicats a l’ac-
cés a la seu judicial.

f) Quan es tracti d’inactivitat col-
legial o mal funcionament hau-
rà d’informar, d’igual manera, el 
corresponent ‘Consejo General’, 
segons disposa l’ar ticle 37.1 de 
l’avantprojecte.

Finalment, destacar la deficient 
tècnica legislativa de l’avantprojec-
te. Conté 54 articles i 33 disposi-
cions complementàries (14 dispo-
sicions addicionals, 6 disposicions 
transitòries, 1 derogatòria i 12 dis-
posicions finals). Això provoca una 
evident inseguretat i indefensió al 
destinatari de la llei, qui ha d’alter-
nar i complementar l’articulat amb 
les disposicions complementàries, 
que tenen un important contingut 
normatiu.
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L’ICAB denuncia el col·lapse als jutjats i 
la manca de mesures per posar-hi remei 

E
l  degà del Col·legi 
d’Advocats de Bar-
celona, Oriol Rusca 
i Nadal, juntament 
amb les diputades 
responsables de la 

Comissió de Relacions amb l’Ad-
ministració i la Justícia, Eva Pous 
Raventós i Julia Herrero Alcorta, 
van presentar el passat 13 d’oc-
tubre en roda de premsa les con-
clusions de l’Informe de la justícia, 
elaborat per aquesta corporació. 
L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia de la vicedegana i secretari del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
Rosa Ma Barberà Ramos i Rafael 
Espino Rierola, respectivament, a 
més d’altres membres de la Junta 
de Govern d’aquesta corporació.

L’Informe de la Justícia té com 
objectiu, d’una banda, recollir 
l’evolució de les dades sobre  la 
taxa de litigiositat, de congestió, 
de pendència i de resolució en els 
diferents àmbits jurisdiccionals 

(civil , penal, contenciós admi-
nistratiu i social) entre els anys 
2006 i 2013. De l’altra, analitzar i 
donar a conèixer, la visió de l’ad-
vocacia en relació al funcionament 
del que anomenem el sistema de 
justícia d’acord amb els resultats 

de les enquestes a col·legiats i col-
legiades  i del treball de camp per 
detectar les opinions i reflexions 
d’aquests amb la finalitat de res-
saltar aquells aspectes que caldri-
en millorar per oferir un servei al 
ciutadà més eficient.

L’Informe de la Justícia, que podeu 
consultar en l’apartat Publicaci-
ons/Informes de la pàgina web del 
Col·legi, estableix que els jutjats i 
tribunals estan col·lapsats. Si bé 
la jurisdicció del social és la que 
registra la situació en tots els àm-
bits més crítica a conseqüència de 
la crisi econòmica.  

L’estudi detecta el descens dels 
litigis durant el 2013 en tots els 
àmbits jurisdiccionals, a excepció 
de l’ordre social, en el qual es re-
gistra un lleuger augment respec-
te anys anteriors. La litigiositat en 
l’àmbit territorial del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona està per so-
bre de la resta de Catalunya.

La jurisdicció del social 
és la que registra la 
situació més crítica,  
a conseqüència de  
la crisi econòmica
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El 25 de setembre el degà, Ori-
ol Rusca va presentar l’obra 

‘L’advocacia de Barcelona: dià-
leg amb la història’. Aquest llibre 
permet al lector fer un recorre-
gut pels fets succeïts en els dar-
rers dos segles i veure com el 
Col·legi i l’advocacia en general 
han destacat per tenir un paper 
actiu en aquests. 

A més, respon a preguntes com: 
Qui va ser l’impulsor del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona? Qui 
són les persones que amb el pas 
dels anys han format part de la 
professió d’advocat?  Quan i com 
va néixer el Col·legi i en quines 
circumstàncies?

En aquest acte també hi va as-
sistir, entre d’altres autoritats, el 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Joaquim Forn; el 
director General de Sàpiens Pu-
blicacions, Jordi Creus; la profes-
sora d’Història del Dret i les Insti-
tucions de la Universitat Pompeu 
Fabra, responsable dels contin-
guts científics del llibre, Elena 
Roselló; i el director de l’equip 
de recerca i autor del pròleg del 
llibre, Tomàs de Montagut. 

L’ICAB recull el seu 
llegat en una obra 

L’informe també destaca una mi-
llora de la capacitat resolutiva 
dels òrgans jurisdiccionals en to-
tes les jurisdiccions en el període 
2006-2013 a excepció de l’àmbit 
social. En aquest darrer àmbit es 
produeix una regressió del 8% 
l’any 2013, respecte l’any 2006, a 
causa de l’important augment de 
la litigiositat i dels assumptes in-
gressats a causa de la crisi. Res-
pecte la taxa de pendència ,  es 
ressalta de nou un increment en 
la jurisdicció social, passant d’un 
51% l’any 2006 fins a un 88% l’any 
2013. L’augment de la litigiositat 
i  dels assumptes ingressats en 
aquest ordre jurisdiccional fa que 
es produeixi un col·lapse judicial, 
que es tradueix en l’augment de la 
pendència. Per contra, també cal 
ressaltar que l’àmbit penal té la ta-
xa de pendència més baixa (amb 
diferència) en comparació a la res-
ta d’ordres jurisdiccionals, malgrat 
que en aquest àmbit s’ingressa un 
volum d’assumptes superior.

Pel que fa a la taxa de conges-
tió es produeix una regressió en 
tots els àmbits a excepció dels jut-
jats del social. Així d’una taxa del 
156% l’any 2006 es passa a una 
taxa del 196% l’any 2013, fet que 
implica un increment del 20%. Ai-
xò reflecteix no només el col·lapse 
creixent dels jutjats i tribunals sinó 
també la manca de l’establiment 
de mesures per disposar de més 
recursos materials i humans en els 
tribunals d’aquest àmbit, amb les 
quals es podria, si més no, ajudar 
a pal·liar la congestió actual.

La Justícia ha empitjorat, 
segons l’advocacia
L’ICAB va realitzar enquestes a 
través de la pàgina web (enques-
ta anual) i del baròmetre d’opinió 
(amb una pregunta quinzenal) i 
va fer uns treballs de camp en els 
edificis judicials per detectar els 
problemes reals en què es troba 
l’advocacia en l’exercici de la pro-
fessió. Les conclusions d’aquests 
estudis és que els advocats con-
sideren que la situació dels jutjats 
i tribunals ha empitjorat respecte 
l’any anterior.

Els principals problemes detectats 
pels lletrats enquestats són: els re-
tards acumulats en la celebració 
de judicis, la majoria dels quals són 
d’entre 7 i 10 min (22%); la concen-
tració de l’activitat judicial, i espe-
cialment dels assenyalaments, en 
tres dies de la setmana (dimarts, 
dimecres i dijous); la manca d’in-
formació en relació als assenyala-
ments de manera visible i amb ús 
dels mitjans existents; la deficient 
organització de l’activitat judicial, 
i en concret la suspensió dels judi-
cis (en un 62% a causa de la manca 
de realització d’alguna notificació o 
citació) i la manca d’ús de les no-
ves tecnologies.

La incidència de les taxes judicials
El 68% dels advocats i advocades 
enquestats afirmen haver tingut 
algun supòsit entre els seus clients 
de renúncia a la interposició d’una 
acció judicial com a conseqüència 
de la llei de taxes estatal. Els advo-
cats també desconfien respecte de 
la inversió en justícia dels diners 
recaptats per aquesta taxa.

El català a la justícia
Des del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona també s’ha preguntat als 
advocats i advocades sobre quin 
idioma usen en els escrits judi-
cials. En aquest sentit, més d’un 
74% dels advocats enquestats 
usen preferentment el castellà en-
front del 25,52% que escriuen en 
català. L’ús del català i el castellà 
en els escrits no judicials té uns 
nivells més semblants (castellà un 
45,2% versus català 37,3%, anglès 
5,9% i altres idiomes 11,5%).

La realització de l’Informe de la 
Justícia és el resultat d’un seguit 
d’enquestes a advocats i advoca-
des, de treballs de camp als jut-
jats demarcació del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, així com la 
recopilació pròpia a partir de da-
des estadístiques oficials del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
l’Institut Nacional d’Estadística, 
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya, el Fons de Garantia Salarial, 
el Ministeri de l’Interior i de la Ge-
neralitat de Catalunya.

L’advocacia de Barcelona:
diàleg amb la història
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L’Acadèmia inicia el 
nou curs destacant el 
Tricentenari del 1714

E l 14 d’octubre es va 
inaugurar el curs 
a c a d è m i c  2 014 -
2015 de l’Acadèmia 
de Jurisprudència i 
Legislació de Cata-

lunya. La celebració es va iniciar 
amb la lectura de la ‘Memòria anu-
al estatuària’, enguany de la mà del 
secretari de l’Acadèmia, Lluis Jou i 
Mirabent. Posteriorment, la presi-
denta del Parlament de Catalunya i 
membre de número de l’Acadèmia, 

Núria de Gispert i Català, va pro-
nunciar el discurs inaugural titulat 
“El nostre dret i la seva vitalitat en 
el Tricentenari del 1714”.

Durant l’acte es va fer la presenta-
ció de la reedició del text de 1704 
sobre “Les Constitucions i altres 
drets de Catalunya”, i, finalment, 
el president de l’Acadèmia, Josep-
D. Guàrdia Canela, va cloure l’acte, 
donant així per inaugurat el curs 
acadèmic.

Famílies Dincat i ICAB es manifesten 
contra la Llei de Dependència

El dissabte 11 d’octubre, a 
les 10:30 hores ,  Famí l i-

es Dincat (Discapacitat Intel-
lectual Catalunya)  i el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona van 
dur a terme un acte reivindi-
catiu, sota el lema “Els nostres 
drets no cauran”, per denun-
ciar els problemes d’accés als 

serveis d’atenció que pateixen 
els discapacitats. En aquest ac-
te celebrat en una sala d’actes 
plena de gom a gom, els repre-
sentants de Dincat van posar 
èmfasi en les problemàtiques 
procedents de la Llei de depen-
dència, subratllant el efectes de 
les polítiques d’austeritat.

Oposició al sacri-
fici del gos ‘Exca-
libur’ per por del 
contagi d’ebola

La Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals (CPDA) es va mostrar 

contrària a l’execució del gos (Excali-
bur) de Teresa Romero, la infermera 
que ha resultat infectada per ebola. 
La CPDA es va mostrar molt crítica 
amb l’actuació de l’Administració, que 
va qualificar d’“arbitrària”,  al decidir 
unilateralment el seu sacrifici quan no 
havia sortit a la llum cap prova que 
justifiqués que el gos estigués infectat 
d’ebola ni sense disposar d’estudis ci-
entífics que demostrin amb total segu-
retat el risc de transmissió de l’ebola 
de gossos a persones. 

Per això, la Comissió apostava per 
mesures secundàries, com la quaran-
tena o l’analítica de l’animal abans de 
sacrificar-lo. Mesura aquesta última 
que hauria d’haver estat la darrera op-
ció i no la primera tal com va decidir la 
Comunitat de Madrid.

Arran d’aquesta situació, la CPDA va 
demanar la creació d’un protocol que 
reguli les normes d’actuació vers els 
animals i la transmissió de malalties, 
de la mateixa manera que existeixen 
unes normes d’actuació per evitar la 
transmissió de l’ebola entre persones. 

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:

C a r l o s  E r n e s t o  A k e r m a n 
Wilczynska, Mª Dolores Álvarez 
Fernández, Jesús Antonio Ar-
riazu López, José Félix Belloch 
Julve, Juan Blanch Rodríguez, 
Francisco Javier Bori Souchei-
ron,  José Geli Vilallonga i Ma-
nuel Sáinz de Baranda Merino. 

Defuncions
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Primera reunió amb  
el nou ministre de Justícia 

Treball conjunt dels Col·legis de Barcelona 
i Madrid en defensa de l’advocacia 

E l degà del Col·legi 
d’Advocats de Barce-
lona i la degana del 
Col·legi d’Advocats 
de Madrid es van re-
unir el passat 7 d’oc-

tubre  per la tarda amb el nou minis-
tre de Justícia per traslladar-li, entre 
d’altres reivindicacions, el malestar 
de l’advocacia per la Llei de taxes 
judicials i com aquesta mesura posa 
en risc la tutela judicial efectiva. 

Finalitzada aquesta reunió a por-
ta tancada, l’advocacia va agrair el 
caràcter de consens i de diàleg de 
Rafael Català i la seva disposició a 
reformar la Llei de taxes judicials, ai-
xí com la voluntat de què el Govern i 
els operadors jurídics puguin treba-
llar de forma conjunta en l’elaboració 
de reformes legislatives. 

L es Juntes d’ambdós 
col·legis es van reu-
nir el 7 d’octubre per 
posar en qüestió i re-
ivindicar assumptes 
que preocupen l’acti-

vitat professional de l’advocacia. En-
tre els temes abordats cal destacar la 
Llei de taxes judicials i la Llei de jus-
tícia gratuïta, tot acordant la decisió 
de paralitzar els actes reivindicatius 
a l’espera de mantenir una conversa 
personal i en privat amb el nou minis-
tre de Justícia, Rafael Català. Aques-
tes trobades entre Juntes de govern 
es realitzaran de forma periòdica.

A més, amb motiu del Dia Mundi-
al contra la Pena de Mort, ambdu-
es corporacions van subscriure un 
manifest a favor de la seva abolició 
davant les organitzacions internaci-
onals i els Estats. 

Oriol Rusca, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i Sonia Gumpert, degana  
del Col·legi d’Advocats de Madrid, amb el nou ministre de justícia, Rafael Català.

MÓN JURÍDIC  OCTUBRE 2014  21



ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

 

Qüestions prejudicials devolutives: 
pèrdua de la preeminència del 
procés penal?

U
n dels aspectes que 
han passat més desa-
percebuts en l’Avant-
projecte de reforma 
de la Llei orgànica del 
poder judicial és la 

modificació del règim de les qüesti-
ons prejudicials. Aquestes qüestions 
es plantegen quan, malgrat l’existència 
de diferents ordres jurisdiccionals se-
gons la matèria, en algun procediment 
es poden plantejar qüestions que 
afecten l’àmbit de més d’una d’elles.

El principi general s’estableix l’art. 3 
de la Llei d’enjudiciament criminal de 
1882 i era la resolució de totes les 
qüestions per un únic tribunal, amb 
el criteri que els jutges o magistrats, 
tot i estar adscrits a un òrgan d’una 
concreta jurisdicció, tenen coneixe-

 

 
ment de les matèries pertanyents a 
les restants. Per això, l’art. 10 de la Llei 
orgànica del poder judicial i l’art. 4.1 
de la Llei de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de 1998 estableixen que 
cada ordre jurisdiccional pot conèixer 
d’afers que no li estiguin atribuïts pri-
vativament, però que l’existència d’una 
qüestió prejudicial penal de la qual no 
pugui prescindir per a la deguda decisió 
o que condicioni directament el contin-
gut d’aquesta, determinarà la suspensió 
del procediment, mentre aquella no si-
gui resolta pels òrgans penals. 

El principi bàsic, per tant, és la resolu-
ció pel jutge de qualsevol ordre de les 
qüestions incidentals d’un altre ordre 
diferent amb l’excepció de la matè-
ria penal. Donat el caràcter prevalent 
d’aquesta per poder suposar una li-
mitació de drets fonamentals com el 
de llibertat i estar sotmès per això a 
principis com el de presumpció d’in-
nocència que no es donen en altres 
ordres, s’impossibilita als tribunals no 
penals declarar delictiva alguna con-
ducta de la qual puguin arribar a co-
nèixer, han de remetre en aquest cas 
el procediment als tribunals penals, 
bé suspenent la tramitació del Pro-
cediment bé acordant la remissió a la 
pròpia sentència. 

En canvi els tribunals penals sí que po-
drien en principi aplicar qualsevol nor-
mativa. L’aplicació d’altres branques 
del dret en el procés penal s’ha ac-
centuat en l’últim any amb la prolife-
ració dels anomenats tipus penals en 
blanc en els últims 30 anys. El legisla-
dor ha criminalitzat en els últims anys 
conductes que constituïen infraccions 

EL TEXT DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL FA PENSAR QUE 
EL PROCÉS PENAL PERDRIA LA PREEMINÈNCIA QUE HA MANTINGUT FINS ARA EN LES 
QÜESTIONS PREJUDICIALS DEVOLUTIVES. AQUÍ TROBAREU LES PROPOSTES LEGALS I LA 
SEVA CRÍTICA.

Francisco Javier Pérez Ruiz. 
Fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona. 
Servei Especial Antidroga i Delinqüència 
Organitzada. 
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administratives. En aquests supòsits 
el mateix jutge penal, sense suspen-
dre el procediment, està capacitat per 
aplicar normes de dret administratiu, 
de vegades de relativa senzillesa. 

No obstant això, la Llei d’enjudicia-
ment criminal encara vigent preveu 
la paralització del procediment penal 
quan apareixen qüestions d’un altre 
ordre en algun supòsit. Així, després 
d’establir l’art. 3 el principi general 
exposat que els tribunals penals re-
soldran les qüestions civils i adminis-
tratives prejudicials lligades al fet pu-
nible de manera que no sigui possible 
racionalment la seva separació, l’art. 4 
establia una excepció si la qüestió pre-
judicial és determinant de la culpabi-
litat o de la innocència, en aquest cas 
el jutge penal haurà de suspendre el 
procediment fins a la resolució d’aque-
lla per qui correspongui. És l’anome-
nada qüestió prejudicial devolutiva. No 
obstant això, aquestes previsions no 
solien aplicar en la pràctica i aquests 
preceptes s’entenia que estaven tàci-
tament derogats per la Llei orgànica 
del poder judicial. 

El principal problema de les qüestions 
prejudicials es plantegen no en l’apli-
cació d’una o altra normativa sinó en 
l’exigència d’incompliment d’aquesta 
normativa que apareix en alguns tipus 
penals, com els delictes mediambien-
tals, o la incidència en ells de les au-
toritzacions administratives. 

En algun tipus penal s’exigeix la man-
ca d’autorització o la contravenció de 
la normativa administrativa. Podria 
donar-se el cas que es produeixi un 
dany al bé jurídic protegit amb una 
conducta emparada per una autorit-
zació administrativa, per exemple en 
els delictes contra el medi ambient. A 
part del problema de tipicitat es pot al-
legar que l’autor ha actuat de bona fe 
conscient de la legalitat de la seva ac-
tuació. Podria ser lògic entendre que 
no existeix delicte, però això suposaria 
deixar en mans exclusives de l’Admi-
nistració la protecció de béns jurídics 
sensibles. La Jurisprudència referent a 
això ha estat vacil·lant. Quedarien ex-
closos d’aquesta tesi els supòsits de 
tolerància de l’Administració sense ar-
ribar a haver-hi autorització, els d’au-

toritzacions manifestament il·legals 
o les obtingudes de forma delictiva, 
mitjançant suborn o falsedat. 

La possibilitat de qüestió prejudicial 
sí que es va admetre en el cas resolt 
per la sentència del Tribunal Cons-
titucional de 26 de febrer de 1996, 
que atorgava l’empara a un odontò-
leg amb títol obtingut a la República 
Dominicana que va ser condemnat en 
segona instància per l’Audiència Pro-
vincial de Valladolid per intrusisme per 
no haver homologat el títol per poder 
exercir a Espanya. Efectivament, el 
ministeri d’Educació i Ciència li havia 
negat aquesta homologació, però ha-
via recorregut i amb anterioritat a la 
sentència condemnatòria la sala del 
Contenciós-Administratiu de l’Audièn-
cia Nacional havia fallat al seu favor. 
El Tribunal valora que, davant d’una 
pena privativa de llibertat, la sala havia 
d’haver esperat que es resolgués en 
l’altra via jurisdiccional l’homologació 
del títol que era un element bàsic del 
tipus penal i, en conseqüència, anul·la 
la sentència i ordena dictar una altra 
tenint en compte les sentències dic-
tades en l’ordre contenciós-adminis-
tratiu que, en aquell moment, ja eren 
ferms. 

En l’Avantprojecte de reforma de la 
Llei orgànica del Poder Judicial el 
contingut de l’art. 10 passa a l’art. 78, 
però en el mateix s’afegeix un tercer 
paràgraf amb el següent contingut: 
“En l’ordre jurisdiccional penal, si es 
planteja una qüestió prejudicial deter-
minant de la culpabilitat o innocència, 
el Tribunal ha de suspendre el pro-
cediment fins a la resolució d’aquella 
per qui correspongui, però pot fixar 
un termini que no excedeixi de dos 
mesos, perquè les parts acudeixin a 
la sala civil, contenciós-administratiu 
o del social que correspongui. Passat 
el termini sense que l’interessat acre-
diti haver-lo utilitzat, la sala penal ha 
d’aixecar la suspensió i continuarà el 
procediment “. 

Aquest precepte, més que una nove-
tat, suposa una translació del contin-
gut de l’art. 4 de la Llei d’enjudicia-
ment criminal, perquè aquest, com 
havíem dit, es considerava amb algu-
na excepció derogat tàcitament per la 

Llei orgànica del Poder Judicial vigent 
i s’aparta de la regulació que havia es-
tat prevista en l’Avantprojecte de codi 
penal processal de 2011, elaborat amb 
l’anterior Govern, en l’exposició de 
motius de la qual s’establia la prepon-
derància de la jurisdicció penal que no 
podia veure’s vinculada a cap decisió 
d’altres ordres pel que suprimien les 
qüestions devolutives del procés penal 
a un altre procés. 

Resulta preocupant que es vulgui 
deixar enrere aquesta primacia del 
procés penal, establint la necessitat 
d’esgotar la via contenciosa admi-
nistrativa. A més, si bé es deixa a les 
parts un termini per acudir a una altra 
jurisdicció, si no ho han fet ja no pre-
veu un altre termini en què aquesta 
hagi de resoldre, la qual cosa pot de-
morar en excés el procés penal i do-
nar lloc a algun cas a la prescripció 
del delicte. En la legislació italiana en 
aquests supòsits es deixa a jutge pe-
nal la possibilitat de revocar la interlo-
cutòria de suspensió del procediment 
si en el termini d’un any el procés civil 
o administratiu no ha conclòs (art. 479 
3 del Codi de procediment penal). Ai-
xí mateix ha d’entendre que les parts 
poden exercitar l’acció corresponent 
sempre que no hagi prescrit o no hagi 
caducat el seu dret a fer-ho. 

Podem concloure que el desitjable 
seria reduir al mínim les possibilitats 
de qüestions prejudicials devolutives 
en el procediment penal perquè do-
narien lloc a l’alentiment dels matei-
xos, i permetre al jutge penal aplicar la 
normativa extrapenal, deixant aques-
tes qüestions per a supòsits molt con-
crets on es discuteixi la existència o no 
d’autoritzacions, mantenint la prepon-
derància de la jurisdicció penal dona-
da la rellevància dels béns i interessos 
protegits per les normes penals. 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 

• “Qüestions prejudicials devoluti-
ves i non bis in idem en el procés 
penal”. Vicente Gimeno Sendra 

• “La prejudicialitat administrativa 
en el procés penal”. Manuel Ballbé 
Mallol i Carlos Pedrós Reig
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Nou model organitzatiu dels Registres 
administratius, a partir de gener de 2015

L’
a p rov a c i ó  d e l 
R e i a l  d e c r e t 
95/2009 de  6 
de  feb re r,  p e l 
qual es regula el 
s is tema de re-

gistres administratius de suport a 
l’administració de Justícia (SIRAJ) 
va definir un nou model organit-
zatiu, basat en la integració dels 
registres de violència domèstica, 
menors i rebels civils, a més de 
la creació del registre de mesures 
cautelars. 

El seu principal objectiu és la inte-
gració d’aquests registres de ma-
nera que no constitueixin unitats 
sense connexió entre si i la infor-
mació pugui, dins del marc legal, 
transitar d’un a l’altre. Tot això té 

com a pressupòsit que les dades 
que preceptivament s’han de tra-
metre es rebin de manera puntual i 
exacta i que l’accés a la informació 
per part de jutjats i tribunals es 
trobi igualment organitzat. 

En el marc de dotar jutges, fiscals, 
secretaris judicials i policia judicial 
amb les eines necessàries per a 
l’exercici de les funcions encoma-
nades i amb l’objecte de millorar la 
protecció a les víctimes d’agressi-
ons i agilitzar la comunicació en-
tre les administracions públiques 
s’aprova el Reial decret 576/2014 
que reforma i actualitza quatre as-
pectes del RD 95/2009, de 6 de 
febrer, que regula el Sistema de re-
gistres administratius de suport a 
l’administració de Justícia (SIRAJ). 

 

 

Aquest sistema està integrat pel 
Registre central de penats, el Re-
gistre central de mesures caute-
lars, el Registre central per a la 
Protecció de les víctimes de la Vi-
olència domèstica i de gènere, el 
Registre central de rebels civils i el 
Registre de sentències de respon-
sabilitat penal dels menors. 

El Reial decret va ser publicat el 
17 juliol (2014.07.17) després de la 
seva aprovació al Consell de mi-
nistres de quatre de juliol i entrarà 
en vigor el 17 de gener del 2015 
(2015.01.17). 

L’experiència assolida fins al mo-
ment en la gestió del sistema de 
registres aconsella la modif ica-
ció de l’article 2 del Reial decret 
95/2009, de 6 de febrer, que re-
gula el Sistema de registres admi-
nistratius de suport a l’adminis-
tració de Justícia, afegint un apar-
tat 4 i el fonament legal es troba 
a la disposició addicional segona 
de la Llei d’enjudiciament crimi-
nal (afegida per la Llei orgànica 
15/2003, de 25 de novembre, per 
la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del 
Codi penal). 

Així mateix, es modifica l’ar ticle 
2.3.b) en el sentit que, fins i tot 
quan no es tracti de procediments 
de violència domèstica o de gène-
re, l’accés al registre de les me-
sures cautelars sigui immediat, 
sense esperar la notificació, per 
tal de salvaguardar la protecció 

EL REIAL DECRET 576/2014, QUE ENTRARÀ EN VIGOR EL 17 DE GENER DE 2015, PRETÉN 
AGILITZAR L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ ENTRE EL REGISTRE CENTRAL DE PENATS, EL 
REGISTRE CENTRAL DE MESURES CAUTELARS, EL REGISTRE CENTRAL PER A LA PROTECCIÓ 
DE LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE, EL REGISTRE CENTRAL DE 
REBELS CIVILS I EL REGISTRE DE SENTÈNCIES DE RESPONSABILITAT PENAL DELS MENORS. 
PER SUSANA SOLANS BALLARINI. JUTGE PROFESSORA ASSOCIADA DE L’ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS 
PÚBLIQUES I PUBLICITAT ADSCRITA A LA UB.
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de la víctima i el coneixement de 
l’adopció de les mesures per la 
seva protecció per part dels que 
tenen encomanada la tutela. És 
també objectiu de la modificació 
prevista en l’article 9.b) facilitar el 
coneixement del possible trenca-
ment de la mesura acordada. 

Es modifiquen els articles 6 i 7 pels 
quals el ministeri de Justícia ha de 
comunicar a la direcció general de 
Trànsit les dades relatives a penes 
i mesures relacionades amb la se-
guretat viària. 

Finalment, el text inclou la mo-
dificació de l’article 17 d’aquesta 
norma per adaptar al que asse-
nyala l ’ar ticle 6.3 de la Decisió 
marc 2009/315 / JAI del Consell, 
de 26 de febrer de 2009, relati-
va a l’organització i al contingut 
de l’intercanvi d’informació dels 
registres d ’antecedents penals 
entre els estats membres de la 
Unió Europea. 

El Reial decret contempla quatre 
aspectes a modificar referents a la 
inscripció de mesures cautelars de 
protecció, a la comunicació amb la 
direcció general de Trànsit, al cer-
tif icat d’antecedents penals es-
panyol per a ciutadans de la Unió 
Europea i a la creació del Fons do-
cumental de requisitòries. 

1. Inscripció de mesures 
cautelars de protecció sense 
notificació a l’imputat 
Les mesures cautelars de protec-
ció que s’adoptin per un tribunal 
en el curs d’un procés judicial es 
gravaran de forma immediata en el 
Registre central de mesures cau-
telars sense necessitat d’esperar, 
com fins ara, que li siguin notifica-
des a l’imputat. 

Aquesta novetat, que ja es troba-
va incorporada al Registre central 
per a la Protecció de les víctimes 
de violència domèstica i de gènere, 
s’estén a la resta de les víctimes. 
L’objectiu de la reforma és garantir 
la protecció de totes les víctimes 
des del moment en què es dicti la 
mesura. 

Es veuran especia lment bene-
f iciats amb aquesta mesura els  
col·lectius més vulnerables, com 
ara els menors i les dones vícti-
mes de violència masclista, evi-
tant d ’aquesta manera les fre-
qüents situacions de risc per a la 
víctima que es creen quan la noti-
ficació a l’imputat no és possible 
per trobar-se en parador desco-
negut o es demora fins a la seva 
localització. 

2. Comunicacions amb 
la direcció general de trànsit 
Les comunicacions amb la direcció 
general de Trànsit de les dades re-
latives a qualsevol pena o mesura 
relacionada amb la seguretat viària 
es faran de manera telemàtica. 

Aquesta informació es remetia fins 
ara pel secretari judicial en format 
paper, de manera que es millora 
la qualitat i confidencialitat de les 
dades transmeses i es descarre-
ga al funcionari del jutjat d’aques-
ta obligació en tractar de dades 
que ja ha transmès prèviament al 
Registre. 

3. Certificat d’antecedents 
penals espanyol per a ciutadans 
de la Unió Europea 
Quan un ciutadà de la Unió Euro-
pea demani un certificat d’antece-
dents penals espanyol, el Registre 
central de penats sol·licitarà del 
país d’origen un extracte d’antece-
dents penals. La informació que-
darà inclosa en el certificat d’an-
tecedents penals que se li faciliti. 

Amb aquesta mesura es compleix 
el que disposa la Decisió marc 
2009/315/JAI del Consell Europeu, 
de 26 de febrer, relativa a l’inter-
canvi d’informació dels registres 
d’antecedents penals entre els es-
tats membres de la Unió Europea. 

4. Es crea un fons 
documental de requisitòries 
Aquest fons comptarà amb la in-
formació necessària per poder 
resoldre sobre la situació perso-
nal del requisitoriat a través del 
sistema informàtic, accessible en 
qualsevol moment des de qual-

sevol òrgan judicial i el ministeri 
Fiscal. 

El Fons documental de requisitòri-
es estarà format per tots els testi-
monis de les resolucions judicials 
i  de par ticulars corresponents, 
d’acord amb l’article 516 de la Llei 
d’enjudiciament criminal. 

Per formar el Fons documental de 
requisitòries, serà suficient la digi-
talització material dels testimonis i 
la seva inclusió en el sistema infor-
màtic, garantint la seva autentici-
tat, integritat i conservació del do-
cument imatge, conformi el previst 
en els apartats 2 i 3 de l’article 28 
de la Llei 18/2011, de 5 juliol, re-
guladora de l’ús de les tecnologies 
de la comunicació i la informació 
en l’administració de Justícia. 

La documentació associada a ca-
da requisitòria inscrita en el Re-
gistre central de mesures caute-
lars, requisitòries i sentències no 
fermes o al Registre central per a 
la Protecció de les víctimes de la 
violència domèstica i de gènere, 
estarà disponible únicament per 
als òrgans judicials i el ministeri 
Fiscal, i exclusivament als efec-
tes dels procediments i actuaci-
ons dels que estiguin coneixent, 
en  l ’ àmbi t  de  les  respect ives 
competències. 

Amb aquestes mesures es per-
segueix guanyar en immediatesa 
i seguretat, millorant la qualitat i 
confidencialitat de les dades, la 
qual cosa repercutirà positivament 
en la millora de la qualitat de la 
justícia que pugui rebre el ciutadà. 

Ara bé, com tots els canvis tec-
nològis que s’hagin d’introduir ex 
novo, si no van acompanyats de la 
corresponent dotació de mitjans, 
com ara el per feccionalment de 
les aplicacions informàtiques, en 
allò relatiu a les dades a introduir, 
sistema d’alarmes i velocitat, per 
al seu desenvolupament, poden 
derivar en una prestació deficient 
del servei, que en definitiva reper-
cuteix negativament en el servei 
públic que es presta.
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Constitucionalitat de la reforma 
laboral de la Llei 3/2012 de 6 de juliol

E
l Parlament de Na-
varra va impugnar 
e l s  a r t i c l e s  4 . 3 , 
14.1 i 14.3 de la Llei 
3/2012 de 6 de ju-
liol de mesures ur-

gents per a la reforma del mercat 
laboral argumentant en essència 
que l’ampliació de la durada del 
període de prova a un any vulnera 
la manifestació individual del dret 
constitucional al treball de l’article 
35.1 de la Constitució espanyola 
(CE),  i els altres dos preceptes im-
pugnats constitueixen una violació 
dels drets de negociació col·lectiva 
i de llibertat sindical garantits als 
articles 37.1 i 28.1 de la CE  res-
pectivament, així com també al-
lega que incorren en  vulneració 
del dret a la igualtat de l’article 14 
CE i a la tutela judicial efectiva de 
l’article  24.1 CE.

La sentència conté un extens i fo-
namentat vot particular del magis-
trat Fernando Valdés Dal Ré al qual 

que és la finalitat inherent a l’es-
tabliment d’un període de prova, 
sinó la sostenibilitat econòmica del 
contracte. 

Pel contrari, segons el vot parti-
cular, l’ampliació del període de 
prova és una decisió de política le-
gislativa que no incideix en la deci-
sió que adopti l’empresa sobre les 
contractacions i que afecta i res-
tringeix greument el dret al treball 
en limitar el principi de causalitat 
de l’extinció contractual. A més a 
més, el judici de proporcionalitat 
del sacrifici del dret al treball es 
planteja en relació amb l’ar ticle 
40.1 CE, el qual té naturalesa de 
principi rector de la política eco-
nòmica i social, que no de dret 
constitucional. 

Així, segons la postura minoritària, 
no s’aprecia el necessari equilibri 
i ponderació entre els avantatges 
per a la llibertat d’empresa reco-
neguda a l’article 38.1 CE i la polí-
tica de creació d’ocupació de l’art. 
40.1 CE, i els perjudicis del dret 
constitucional al treball de l’ar t. 
35.1 CE causats per una amplia-
ció tan important del període de 
prova. 

2. L’article 14.1, que dóna una no-
va redacció a l’article 82.3 de l’ET, 
atribueix a la Comisión Consultiva 
nacional de convenios Colectivos 
(CCNC) o òrgans autonòmics equi-
valents la facultat de decidir a pe-
tició d’una de les parts, en els ca-
sos de desacord en la negociació 
entre  empresa i representats dels 
treballadors sobre la inaplicació de 
les condicions de treball establer-
tes al conveni col·lectiu aplicable. 

s’adhereixen dos magistrats més, 
que discrepa de la postura majo-
ritària i considera que s’haurien 
d’haver declarat inconstitucionals 
i nuls els preceptes legals objecte 
d’impugnació, vot particular que 
comparteixo essencialment en els 
seus raonaments i conclusions.

1 . L’article 4.3, que estableix un 
període de prova d’un any de du-
rada en el contracte de treball de 
recolzament a emprenedors (CAE), 
estableix una excepció i amplia en 
sis mesos la durada màxima del 
període de prova de l’article 14 de 
la Llei de l’estatut dels treballadors 
(ET).

És doctrina pacífica que el perío-
de de prova és una institució de 
configuració legal que pot actuar 
com una limitació del dret a l’esta-
bilitat en l’ocupació i per aquesta 
raó entra en connexió amb l’article 
35.1 CE. 

El Tribunal valora l’afectació de 
l’article 35 CE que suposa l’ampli-
ació a un any del període de pro-
va, en relació amb els drets dels 
articles 38 i 40 CE,  per conclou-
re que  la reforma resulta  justi-
ficada, raonable i proporcionada, 
al ser una mesura de foment de 
l’ocupació, de caràcter conjuntural 
vinculada a una situació concre-
ta del mercat de treball que pa-
teix un nivell de desocupació molt 
alt, i perquè respon a l’obligació 
dels poders públics de realitzar 
una polí tica orientada a la ple-
na ocupació (art. 40 CE). També  
argumenta que permet a l’empre-
sa comprovar no solament l’aptitud  
i capacitat del treballador contractat, 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LA SEVA SENTÈNCIA DE 16 DE JULIOL DE 2014, HA 
DECLARAT LA CONSTITUCIONALITAT DELS ARTICLES 4.3, 14.1 I 14.3 DE LA LLEI 3/2012 DE 6 DE 
JULIOL DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL. 

Mercè Saura Súcar
Magistrada  titular del Jutjat Social 
núm. 25 de Barcelona
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La CCNC pot prendre la decisió di-
rectament o bé sotmetre les parts 
a un arbitratge obligatori.

L’examen de la constitucionali-
tat dels articles 82.3 (i 84.2) de 
l’ET parteix de la confrontació del 
dret a la negociació col·lectiva de 
l’article 37.1 de la CE i el dret a la 
llibertat d’empresa de l’article 38 
de la CE. 

El cànon de constitucionalitat de la 
sentència gira de forma recurrent 
en torn a la idea de salvaguardar la 
competitivitat i la viabilitat empre-
sarial com a mecanisme per afavo-
rir el manteniment de l’ocupació, 
basant-se en l’article 38 del text 
constitucional.   

El vot particular raona, citant doc-
trina del TC, que l’ar ticle 38 CE 
protegeix les bases del sistema 
econòmic, la defensa de la lliber-
tat de l’iniciativa i de l’activitat 
empresarial, però no comprèn la 
salvaguarda de l’interès de la com-
petitivitat i de la viabilitat de cada 
empresa en particular.

És important fer esment que la 
sentència s’aparta de la doctrina 
anterior sobre el laude obligato-
ri.  En la seva sentència STC 11/81 
(sobre els articles 25.b i 26 del RD 
Llei 17/77) el TC va considerar que 
l’arbitratge públic obligatori per a 
resoldre conflictes sobre modifica-
ció de condicions de treball i en 
particular el conflicte derivat del 
fracàs de la negociació del conve-
ni, podia contravenir el dret de ne-
gociació i el principi d’autonomia 
col·lectiva en les relacions laborals 
consagrat a l’article 37 de la CE. 

L’actual redacció de 82.3 de l’ET 
contempla la imposició d’un arbi-
tratge obligatori en el marc del de-
sacord de les parts en un procés 
d’inaplicació del conveni col·lectiu 
aplicable a l’empresa, de manera 
que es tracta d’un supòsit pràcti-
cament idèntic que el TC resol de 
forma divergent.

3. L’article 14.3, que modifica l’ar-
ticle 84.2 de l’ET, estableix,  en cas 

de concurrència entre convenis 
col·lectius, la prioritat del conveni 
col·lectiu d’empresa sobre el d’àm-
bit superior, alhora que prohibeix 
establir pactes en contrari sobre 
aquesta qüestió  en convenis sec-
torials o acords interprofessionals. 

Les matèries afectades constituei-
xen el nucli essencial de la relació 
laboral com són la retribució sa-
larial, la distribució del temps de 
treball, planificació de vacances, 
classificació professional, modali-
tats de contractació, mesures de 
conciliació... els convenis d’empre-
sa poden ser negociats en qualse-
vol moment de la vigència del con-
veni d’àmbit superior i els acords 
interprofessionals i convenis col-
lectius sectorials no poden dispo-
sar de la prioritat aplicativa que 
determina el controvertit article. 

La sentència declara la constituci-
onalitat de la reforma argumentant 
que no vulnera el dret a la negoci-

ació col·lectiva i la força vinculant 
dels convenis (art. 37.1 CE) ni tam-
poc la llibertat sindical (art. 28.1 CE).

Segons la majoria del TC, no exis-
teix un model constitucional prede-
terminat de negociació col·lectiva 
i parteix de la concepció del dret 
de negociació col·lectiva com un 
dret de configuració legal, obviant 
la  seva doctrina consolidada sobre 
la matèria  segons la qual un dels 
principis del model constitucional 
de relacions laborals és la finalitat 
última de la intervenció de l’Estat 
en aquesta matèria i ha de consis-
tir, en paraules del vot particular 
en: “(..) lograr de manera constan-
te el reequilibrio de la sustancial 
asimetria de poder contractual que 
define, en un sistema de economia 
de mercado, las posiciones de los 
trabajadores y sus representan-
tes y de los empresarios y de los 
suyos. En última instancia, esa fi-
nalidad esta al servicio de la po-
tencial y progresiva conversión de 
una economia de mercado en una 
economía social de mercado (art. 
9.2 CE) plasmando y haciendo re-
alidad la configuración de nuestro 
Estado como un Estado social y de-
mocrático de Derecho (art. 1.1 CE).” 

Pel que fa a l’afectació de l’arti-
cle 28.1, segons reiterada doctri-
na constitucional, la negociació 
col·lectiva forma part dels mitjans 
de l’acció sindical i per tant del 
contingut essencial de la llibertat 
sindical. 

Entenc que la reforma d’aquest 
precepte escora del costat del po-
der empresarial, al potenciar en 
lloc de moderar, l’asimetria de la 
força contractual empresarial en 
detriment de la dels treballadors, 
al minvar el poder normatiu de les 
organitzacions sindicals en favor 
de la representació unitària i ato-
mitzada per empreses i al prohi-
bir a les organitzacions sindicals 
articular clàusules marc relatives 
a l’estructura de la negociació col-
lectiva, afectant de forma clara el 
dret a la negociació col·lectiva així 
com a una manifestació de la lli-
bertat sindical.
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Es pot suspendre un procés d’execució 
hipotecària en un procés de declaració?

L
a intervenció dels po-
nents va tenir el seu 
punt de partida en la 
sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE) de 17 

de juliol de 2014, que es pronuncia so-
bre una qüestió prejudicial plantejada 
per l’Audiència Provincial de Castelló 
derivada de l’art. 695.4 LEC, perquè 
no permetia recórrer en apel·lació a 
l’executat que ha vist desestimada 
la seva oposició a l’execució (prèvia) 
preveia, sens perjudici de poder acu-
dir al procés declaratiu posterior del 
art.698 LEC. La citada STJUE de 17 
de juliol de 2014 es pronuncia sobre 
l’art. 695.4 LEC, en concret, en el fet 
que no permetia que l’executat recorri 
en apel·lació la interlocutòria que resol 
l’oposició de l’execució, quan s’hagi 
al·legat l’existència de clàusules abu-
sives i, també, sobre la impossibilitat 

 

 

d’adoptar la mesura de suspensió en 
el procediment declaratiu posterior. El 
TJUE entén que ambdues previsions 
són contràries a la Directiva 93/13/
CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993 
i l’art. 47 de la Carta de Drets Fona-
mentals de la Unió Europea. 

Van exposar que el fonament de la 
sentència es troba en la infracció del 
principi de la igualtat d’armes proces-
sals i el dret a la tutela judicial efecti-
va, posant de manifest la desigualtat 
soferta pel consumidor que s’oposa 
a l’execució, enfront del privilegi de 
l’executant que sí que podia recórrer 
en apel·lació la resolució que estimi 
l’oposició a l’execució. 

Vicente Pérez Daudí va detallar els 
fonaments de la STJUE de 17 de juli-
ol de 2014 i les seves conseqüències 
directes, que han sustentat la refor-
ma de l’art. 695.4 LEC, mitjançant 
el RD 11/2.014, de 5 de setembre. 
Aquesta reforma introdueix el recurs 
d’apel·lació per l’executat sempre que 
al·legui l’existència de clàusules abu-
sives, com a causa d’oposició que 
preveu l’art.557.1.7 LEC. Pérez Daudí 
considera que és  insuficient perquè la 
reforma no permet la interposició del 
recurs d’apel·lació contra tot tipus de 
resolucions desestimatòries de l’opo-
sició a l’execució. A més, no modifica 
l’art. 698 LEC perquè pugui permetre 
l’adopció de mesures cautelars en el 
procés declaratiu posterior que asse-
gurin la seva eficàcia. 

El debat de la reforma del 695.4 LEC 
es va centrar en el fet que arran de la 
mateixa, es produeix efecte de cosa 
jutjada, en haver al·legat o no la clàu-
sula abusiva en el procediment d’exe-
cució. Abans d’aquesta última refor-

ACTUALITAT 
TRIBUNA OBERTA

Maria Aventín Pujol
Col·legiada núm. 35.885

EL 30 DE SETEMBRE VA TENIR LLOC AL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, UNA TAULA 
RODONA QUE TENIA COM A OBJECTIU DONAR RESPOSTA A AQUESTA QÜESTIÓ, ARRAN DE LA 
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA DE 17 DE JULIOL DE 2014 I LA 
CONSEQÜENT MODIFICACIÓ AMB EL REIAL DECRET 11/2014, DE 5 DE SETEMBRE.
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ma no era així ja que només gaudia 
com a privilegi l’executant, limitant els 
efectes de la resolució al procés d’exe-
cució en el qual es dictava; però ara 
com ambdues parts poden interposar 
recurs davant l’Audiència provincial, sí 
que si es produeix l’efecte de cosa jut-
jada i, per tant, no pot ser objecte del 
procés declaratiu posterior la declaració 
d’existència de clàusules abusives. Sen-
se perjudici que no s’estendrà l’efecte 
de cosa jutjada a aquelles persones que 
no van tenir la possibilitat d’al·legar en 
el procediment com l’avalista, qualsevol 
interessat o tercer posseïdor. 

Mitjançant les seves intervencions, els 
ponents van analitzar la compatibilitat 
del procés hipotecari espanyol amb la 
normativa europea, fent èmfasi que ja 
són diverses les resolucions del TJUE 
que posen de manifest el desfasament 
normatiu espanyol que no salvaguar-
da per igual els drets d’ambdues parts 
en el procediment, ressaltant la posi-
ció de debilitat i desprotecció en què 
es troba actualment l’executat com 
a consumidor, més tenint en compte 
que es tracta d’un dret fonamental, 
l’especial protecció que mereix en els 
supòsits d’execució hipotecària quan 
té com a objecte l’habitatge habitual. 

També va ser tractada la relació entre 
el procés d’execució hipotecària i el 
procés declaratiu en què es plantegi 
l’existència de clàusules abusives, i la 
possibilitat d’adoptar una mesura cau-
telar que asseguri de manera especí-
fica l’acció que s’exercita en el procés 
declaratiu posterior que pot afectar el 
procés d’execució hipotecària. 
Actualment la redacció de l’art. 698 
LEC, que preveu el procediment de-
claratiu ordinari, conté la prohibició 
d’adoptar mesures cautelars que 
paralitzen el procediment d’execució 
hipotecària en contenir de forma ex-
pressa “mai no produeixen l’efecte de 
suspendre ni entorpir el procediment 
que s’estableix en aquest títol”. 

La sentència TJUE de 17 de juliol de 
2014 analitza aquesta prohibició ex-
pressa de la LEC, posant en contra-
posició l’efecte que produeix sobre 
l’executat, que no podrà aconseguir la 
reparació in natura del seu perjudici 
ni tan sols una simple indemnització. 

Els ponents van analitzar els tipus 
de mesures cautelars possibles, que 
s’han de demanar juntament amb la 
demanda mitjançant altressí davant 
el jutge competent per conèixer del 
procediment declaratiu de 698 LEC, 
que són: 

1. Suspensió del procés d’execució, 
adequada per quan sigui habitatge 
habitual. 
2. L’anotació preventiva de demanda, 
per quan no sigui habitatge habitual. 
3. Retenció de les quantitats obtingu-
des per la subhasta quan l’efecte sigui 
la pluspetició en el procediment d’exe-
cució hipotecària. Única mesura pre-
vista actualment en l’art. 698.2 LEC. 

Els tres ponents entenen que sí que 
es poden plantejar les mesures cau-
telars sempre que no sigui de forma 
indiscriminada, quan es sustenti en 
els fonaments de les mesures caute-
lars compliment dels requisits d’ins-
trumentalitat i idoneïtat de la mesura 
per salvaguardar la pretensió de la 
part, el fumus bonis iuris, periculum 
in mora i oferiment de caució. 

En canvi, la qüestió prejudicial s’ha 
d’al·legar davant el jutge de l’execució 
hipotecària, que permetria la relació 
entre el procés declaratiu i el procés 
d’execució hipotecària, quan el primer 

s’hagi iniciat abans que el segon, tro-
bant-nos amb la problemàtica que l’art 
697 LEC només recull la prejudicialitat 
penal. 

En la seva intervenció, el magistrat 
Juan Garnica va exposar que la com-
petència objectiva vindrà determinada 
per l’objecte del procediment declara-
tiu i el dret substantiu que s’invoqui 
per al manteniment de l’acció. A grans 
trets, es determina la competència ob-
jectiva entenent que correspon conèi-
xer al jutge de 1a instància quan sigui 
una acció típica contractual o vici del 
consentiment, fonamentada en el Co-
di Civil. En canvi, tindrà atribuïda la 
competència el jutge mercantil quan la 
impugnació es centri en una clàusula 
específica, invocant la llei de condici-
ons generals de la contractació. 

Jesús Sánchez va al·legar l’aplicació 
directa i de primacia del dret comu-
nitari, de manera que és d’aplicació 
directa el contingut de les resoluci-
ons del TJUE. En conseqüència, s’ha 
d’entendre que sí que és possible el 
plantejament i admissió de les me-
sures cautelars, ja que s’ha posat en 
relleu la seva necessitat per poder 
obtenir el consumidor una reparació 
in natura del perjudici que li comporti 
l’existència de clàusules abusives en 
el contracte. 

Es conclou de forma unànime pels po-
nents sobre la necessitat urgent de re-
forma de la LEC i el sistema normatiu 
espanyol, per garantir en els proces-
sos d’execució el respecte dels drets 
fonamentals dels ciutadans, i la seva 
harmonització amb el dret comunitari. 

Per ampliar el contingut científic i con-
sulta del material de suport per a l’ela-
boració del present article, recomano 
la lectura de l’article del professor Vi-
cente Pérez Daudí, sobre Les conse-
qüències de la STJUE de 17 juliol 2014 
en el procés d’execució hipotecària: el 
Reial Decret -llei 11/2014, de 5 de se-
tembre, de mesures urgents en matè-
ria concursal i la possibilitat d’adoptar 
mesures cautelars en el procés de-
claratiu posterior, publicat al Diari la 
Llei, núm. 8391, Secció Doctrina, 3 de 
octubre de 2014, Any XXXV, Editorial 
la Llei.

Tots els ponents van 
concloure, unànimement, 
sobre la necessitat 
urgent de reforma de 
la LEC i el sistema 
normatiu espanyol, per 
garantir en els processos 
d’execució el respecte 
dels drets fonamentals 
dels ciutadans, i la seva 
harmonització amb el 
dret comunitari
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OPINIÓ 
INTERESSOS COMUNS

El consum col·laboratiu, la crisi  
i les noves tecnologies

Marc Rius
Col·legiat núm. 35.804

I
nternet porta anys, de fet, 
des del seu inici (la pri-
mera connexió entre or-
dinadors va ser el 1969), 
revolucionant els negocis 
tradicionals. Des del pe-

riodisme, el comerç electrònic, 
la música, cinema o televisió on-
line, tot un innombrable conjunt 
de sectors han hagut d’innovar 
per adaptar-se als nous temps i a 
l’evolució tecnològica.

Els casos més recents han tingut 
gran repercussió en els mitjans, 
per afectar directament a sectors 
regulats com són el turisme o el 
transport de persones, concreta-
ment els apartaments turístics i el 
sector del taxi.

Airbnb i Uber per exemple, em-
preses que empenyen e l  con-

LA IRRUPCIÓ EN EL MERCAT DE SERVEIS DE LLOGUER D’HABITACIÓ O DE TRASLLAT ENTRE 
PERSONES INSCRITES EN DETERMINADES PLATAFORMES HA SACSEJAT EL SECTOR REGULAT 
DEL TURISME O EL DE TRANSPORT DE PERSONES AMB UN DIFERENT TRACTAMENT EN ELS 
DIVERSOS PAÏSOS QUE L’AUTOR REFLEXIONA TOT SEGUIT

Toca ara trobar l’encaix 
d’aquests serveis, ja que 
no sembla que hagin 
de desaparèixer tenint 
en compte que, fins 
a dia d’avui, desafien 
les prohibicions i 
sancions que se’ls ha 
anat imposant arreu 
del món, i de mica en 
mica van guanyant 
algunes batalles veient 
com els seus serveis es 
legalitzen i regulen
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sum col·laboratiu en el  l loguer 
d’habitacions o apar taments la 
primera, i el transport de perso-
nes d’un punt a un altre, la se-
gona, han sacsejat e ls sectors 
de l’hostaleria i el taxi.  I de fet, 
aquestes empreses han rebut se-
vers correctius per par t de les 
autoritats de diferents territoris i 
països, i f ins i tot han vist com 
s’han prohibit les seves activitats 
en algunes ciutats.

Sense anar massa lluny, a Barce-
lona mateix, Airbnb ha sigut san-
cionada recentment amb 30.000 
euros per incomplir la normati-
va de Turisme i la regulació dels 
apartaments turístics. Uber, per la 
seva banda, també és considerat 
il·legal i els conductors d’aquest 
servei s’enfronten a sancions de 
fins a 2.000 euros. 

La crisi econòmica en què ens tro-
bem des de ja fa temps ha pro-
piciat la creació d’aquests nous 
models de negoci que cerquen do-
nar, per una banda, rendibilitat a 
aquelles persones que, per la raó 
que sigui, necessiten d’ingressos 
extra (o directament, ingressos) i 
que estan disposats a posar a dis-
posició de tercers els seus béns 
personals ,  com la seva casa o 
el seu cotxe, per oferir serveis a 
aquelles persones que cerquen el 
màxim estalvi en tots els serveis.

I tampoc es pot negar que les no-
ves tecnologies han facilitat enor-
mement la feina d’aquests nous 
negocis, f ins al punt que serien 
impensables sense aquestes, ja 
que sense una pàgina web on els 
propietaris d’habitatges puguin 
anunciar la disponibil i tat d’una 
habitació o apar tament, o apli-
cacions de mòbil que facilitin la 
localització i contractació de ser-
veis de taxi particulars, no existi-
ria el servei.

Com tantes altres vegades, les no-
ves tecnologies posen a la corda 
fluixa al legislador, que veu com 
apareixen tot tipus de serveis que 
la normativa no preveu, i que es 
desenvolupen molt més ràpida-

ment que qualsevol  tramitació 
legislativa per a regular-ho i, so-
vint, quan ho fa, els serveis ja han 
evolucionat de tal manera que la 
normativa queda ràpidament anti-
quada o incomplerta. 

En aquests temps, la rapidesa 
d’actuacions de les administra-
c ions es posen a prova cons-
tantment, i per a això veiem movi-
ments continus com la prohibició 
dels serveis com Uber a Alemanya 
a finals d’agost, per a declarar-ho 
legal a mitjans de setembre, o que 
es donin situacions com la prohi-
bició d’Airbnb a Nova York alhora 
que en canvi San Francisco corre 
a modificar la seva normativa per 
a legalitzar-lo. 

Malgrat tot, és cert que aquests 
serveis que neixen amb una gran 
intenció, i que han sigut molt ben 

rebuts pel gruix de la societat 
(ambdues aplicacions tractades 
d’exemple tenen milions d’usuaris 
a tot el món), però que alhora són 
un repte legal de difícil encaix en 
l’entramat legislatiu actual.

D’una banda, Uber permet que 
qualsevol persona, amb el  seu 
cotxe par ticular, ofereixi por tar 
a qualsevol usuari  d ’Uber d ’un 
lloc A a un lloc B. El servei de ta-
xi de tota la vida, però amb una 
eficiència millorada i amb tarifes 
més econòmiques. A diferència 
del taxi però, el conductor d’Uber 
no té una llicència, no ha passat 
exàmens específics per oferir ser-
veis públics de transport, el seu 
vehicle no ha passat inspeccions 
tècniques específ iques, ni tam-
poc tenen perquè respectar ho-
raris concrets, entre tantes altres 
diferències.

Per l’altra, a Airbnb passa quel-
com semblant. Els propietaris po-
sen a disposició de qualsevol el 
lloguer d’una habitació privada o 
compartida, o un pis o apartament 
sencer, per a una durada indeter-
minada (hi ha qui posa un mínim 
de nits, però res impedeix con-
tractar-ho per una sola). De nou, 
el problema principal que trobem 
és que són habitacions o aparta-
ments particulars, que no seguei-
xen les normatives de turisme o 
lloguer d’habitatge, i per tant no 
compleixen amb totes aquelles 
obligacions legals o reglamenta-
ries que si han de complir hotels o 
apartaments turístics, ni disposar 
de llicència o patir inspeccions.

Toca ara trobar l’encaix d’aquests 
serveis ,  ja que no sembla que 
hagin de desaparèixer tenint en 
compte que, fins a dia d’avui, de-
safien les prohibicions i sancions 
que se’ls ha anat imposant arreu 
del món, i de mica en mica van 
guanyant algunes batalles veient 
com els seus serveis es legalitzen 
i regulen (Airbnb, a San Francis-
co) o es decideix tolerar tempo-
ralment mentre s’analitza el cas i 
es troba una solució que satisfaci 
a tothom (Uber, a Alemanya). 

La crisi econòmica en 
què ens trobem des de 
ja fa temps ha propiciat 
la creació d’aquests nous 
models de negoci que 
cerquen donar, per una 
banda, rendibilitat  
a aquelles persones 
que, per la raó que sigui, 
necessiten d’ingressos 
extra (o directament, 
ingressos) i que volen 
posar a disposició de 
tercers els seus béns 
personals, com la seva 
casa o el seu cotxe,  
per oferir-los a aquelles 
persones que cerquen  
el màxim estalvi en  
tots els serveis
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“El drama del ‘cas Oscar’ és que descobrim molt 
ràpid que és innocent però la maquinària judicial 
italiana per acceptar les proves va ser molt lenta”



Què ha suposat el cas de l’Óscar Sánchez 
en la teva carrera professional?
És el gran treball de la meva vida professional. Essencial-
ment amb el cas ‘Óscar’ l’equip de periodistes que vam in-
tervenir – Michele Catanzaro, Ángela Biesot i jo- vam poder 
salvar la vida a una persona. Vam descobrir una situació 
d’injustícia flagrant, un error judicial, deficiències en el fun-
cionament de la justícia a nivell europeu i vam aconseguir 
finalment demostrar la seva innocència i salvar-li la vida.  
Pensava que el més gran que m’havia succeït dins la meva 
carrera professional era cobrir la guerra d’Iraq, però aquesta 
experiència ha marcat un abans i un després.  

Com vau dur a terme les investigacions? 
Les investigacions les vam dur a terme l’Ángela, el Michele i 
jo des del principi, des de la redacció d’El Periódico de Cata-
lunya. El cas periodístic va durar deu mesos. El “drama” del 
cas Óscar és que, a nivell periodístic, descobrim en dos-tres 
mesos que és innocent, que no havia comès el crim del qual 
se l’acusava i pel qual estava a la presó a Nàpols. De segui-
da tenim proves i trobem les coartades. Però la maquinària 
judicial italiana va ser molt lenta en acceptar les proves. El 
més difícil va ser aconseguir que aquestes proves entressin 
en la roda judicial.

Vau tenir l’assessorament d’algun advocat? 
La meva experiència com a periodista de successos em deia 
que quan t’enfrontes en un cas com aquest has de llegir-te 
el sumari de cap a peus. I per això vam contactar amb el 
seu advocat, a Itàlia, qui ens va enviar el sumari: unes tres 
mil pàgines. Vam llegir-lo i rellegir-lo per poder saber exac-
tament de què se l’acusava. Això ens va permetre trobar la 
direcció de la nostra investigació. Vam anar a la seva feina, 
a Montgat, i vam veure que els dies que deien que estava a 
Itàlia ell estava realment treballant. També vam escoltar el 
peritatge de veu i vam veure que no coincidia...

Un punt d’inflexió en el cas és quan us assabenteu 
que l’Óscar ha venut el seu DNI. Què va prevaldre 
més en les decisions que vau prendre?
Una de les coses que no acaben de quadrar en la investiga-
ció és que la justícia italiana tenia registrat el seu DNI. Però 
al novembre de 2011, ell reconeix al fiscal italià que ha venut 
el DNI. No ho havia dit abans, ni tan sols al seu advocat. 

Quan el seu advocat ens avisa d’això, vam pensar que la 
víctima perfecta que era l’Óscar ja no ho era. Però vam fer 
l’anàlisi següent: l’Óscar estava a la presó per haver venut el 
seu DNI o per haver traficat amb drogues? Atès que teníem 
la certesa que no havia traficat amb drogues vam decidir 
continuar. Vam publicar la informació perquè si l’haguéssim 
amagada per tal de presentar la imatge perfecta i idíl·lica 
de l’Óscar se’ns podria haver acusat de manipuladors 
d’informació. En periodisme no s’ha de fer trampa. Vam de-
cidir publicar tot el que sortís. Si acabava sent un delinqüent 
i un narcotraficant volíem crucificar-lo nosaltres, i per con-
tra, salvar-lo en cas de ser innocent.    

Aquest cas va suposar un abans i un després en
la teva carrera professional. Però tu vas tenir un 
altre moment molt important com a corresponsal  
i reporter de guerra. 
Jo vaig començar a ‘El Periódico de Catalunya’ l’any 1997, com 
a  becari.  A mi m’agradava molt el tema internacional i va  
quedar buida la corresponsalia del Marroc. Tenia 23 anys i co-
neixements d’àrab i em van oferir anar-hi. Va ser una experièn-
cia meravellosa, vaig aprendre molt, em vaig fer periodista allà, 
durant els 7 anys que vaig estar-hi (del 1998 al 2005). També 
vaig créixer com a persona. Viure tant de temps en un altre 
país et dóna una altra visió de totes les coses.

Què és el que més destacaries d’aquests set 
anys? Perquè en aquesta època quan vas ser  
també corresponsal de guerra?
Jo crec que van ser dues tasques paral·leles. Per una ban-
da, jo era corresponsal i a un corresponsal se li exigeixen 
coses diferents que a un enviat especial. Aquest darrer és 
una persona que arriba a un lloc i que es busca la vida per 
anar enviant informació cada dia. Un corresponsal és una 
persona que viu en un lloc i que està obligada a donar una 
informació amb molta més profunditat. El que més desta-
caria? D’una banda, el coneixement del mon àrab islàmic; 
de l’altra, la vivència de les corresponsalies de guerra a Iraq, 
Afganistan i Kosovo. Això va ser periodisme en estat pur.  El 
periodisme de guerra, contràriament al que es pugui pensar, 
és el periodisme més fàcil  perquè surts al carrer i tothom 
té una història per explicar. Per contra és molt perillós. Et ju-
gues la vida. Les meves vivències les vaig recollir en el llibre 
‘Días de Guerra”, on explico com jo i altres corresponsals 

ANTONIO BAQUERO
MÓN JURIDIC HA ENTREVISTAT ANTONIO BAQUERO, PERIODISTA D’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, GUARDONAT 

AMB EL ‘PREMI VALOR AL PERIODISME D’INVESTIGACIÓ’ DE L’ADVOCACIA CATALANA I EL PREMI INTERNACIONAL DE 
PERIODISME ‘REY DE ESPAÑA’ PEL CAS ‘ÓSCAR SÁNCHEZ’, EL RENTA COTXES DE MONTGAT QUE VA SER DETINGUT  

I CONDEMNAT A 14 ANYS DE PRESÓ, A NÀPOLS, PER UN DELICTE DE NARCOTRÀFIC QUE NO HAVIA COMÈS.  
GRÀCIES AL SEU TREBALL D’INVESTIGACIÓ ES VA DEMOSTRAR LA INNOCÈNCIA DE L’ÓSCAR. AMB BAQUERO  

PARLEM D’AQUEST CAS I DEL PROCEDIMENT JURÍDIC A ITÀLIA, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL PERIODISME. 
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vam viure aquells 22 dies a Bagdad, durant el que va durar 
la guerra.  

On t’agradaria anar ara si 
t’oferissin una corresponsalia?
Orient mitjà. Tot el món islàmic està en ebullició un altre 
cop.

Com vas viure tot el tema 
de les primaveres àrabs?
Jo tenia l’esperança que realment s’obrís una nova etapa en 
aquests països, però només ha anat bé a Tunísia. A Líbia...
un desastre. A Síria és el pitjor que ha passat. Són societats 
que pateixen unes contradiccions internes fortes. Una religió 
que es manté en un punt molt tradicional i un món modern 
que canvia; amb una gent jove que aspira a coses diferents. 
El desarrelament deriva en situacions de gihadisme.
Jo crec que el fracàs de les primaveres àrabs obliga al 
món àrab a replantejar-se coses. Estan perdent tots els 
trens. El de la modernitat ja el van perdre al segle XX, però 
estan perdent també el tren de la post modernitat i el del 
desenvolupament. 

Espanya hauria hagut d’apostar pel Marroc fa 20 o 30 anys. 
Hauria hagut de fer una inversió forta pel propi interès. Per 
poder exportar, per tenir un altre mercat. Si el país veí té 
una renda que és una catorzena part de la teva podrà com-
prar molt poques coses, i si en té una més semblant podrà 
comprar i fer coses. No hem apostat, i ens hem equivocat. 
Crec, a més,  que Europa no només no es “mulla” sinó que 
accepta diners que no hauria d’acceptar. La crisi econòmica 
ha fet abaixar l’estandard d’exigència.

Com veus el periodisme actual? 
El periodisme està destrossat. El problema és que la socie-
tat no està disposada a gastar-se diners per estar informa-
da. Malgrat això i pels pocs diners que es gasten les per-
sones tenim bon periodisme. Actualment la gent té moltes 
maneres d’informar-se gratuïtament, essencialment a través 
de les xarxes socials i ja no gasta, ja no compra diaris. Mal-
grat aquestes circumstàncies els mitjans escrits som i hem 
de continuar sent una referència. El cas Óscar no es podria 
haver explicat per twitter, ni el cas dels papers del Bárcenas, 
ni el cas Pujol, etc. Això sempre es publica primer als diaris, 
surt primer al paper. El paper té una presència, té un presti-
gi que cap altre mitjà de comunicació té. 

No negaré que hi ha molts diaris que han fet moltes coses 
malament. La baixada de les vendes deixa als mitjans en 
situació de debilitat davant les pressions dels grans poders 
econòmics. Però, si la gent comprés diaris els mitjans serien 
molt més lliures. Una societat democràtica necessita mi-
tjans de comunicació independents. Sense premsa escrita 
no hi ha democràcia.

Creus que això aconseguirà canviar-se?
No, al contrari. Crec que alguns mitjans no aconseguiran 
sobreviure. Arribarà un moment que algú dirà: “ostres! ja no 
hi ha gairebé cap diari que m’expliqui coses interessants!”. 

Perquè quan es fan les coses gratuïtament el nivell baixa. 
Amb tot, però, estan apareixent mitjans nous com ‘Jot 
Down’, ‘Mongolia’, per citar uns exemples. Iniciatives que es-
tant creant material d’extraordinària qualitat. Són mitjans de 
pagament, com ha de ser.

I la manera de treballar, les notícies no 
contrastades, els informes en el moments clau?
Està tot manipulat. Aquí juga tothom, els d’una banda i els 
de l’altra. Es van atribuint papers, ara jo et dono aquest, 
després aquest altre...això va així. És el periodisme de fil-
tració famós. De vegades et donen una mitja veritat que és 
pitjor que una mentida. S’ha d’anar amb compte i contrastar 
sempre la informació.

Sempre vas tenir clar que volies ser periodista?
No. Jo volia viure aventures, viatjar, escriure. M’agradava 
molt llegir. Per això vaig triar periodisme, és el que més 
s’assemblava al que jo volia fer. Hi ha oficis que són mis-
sions. El periodista, l’advocat, el policia....ho ha de ser per 
vocació. Sóc periodista i no ho canviaria per res.

OPINIÓ 
PARLEM AMB...ANTONIO BAQUERO

ANTONIO BAQUERO,  
Llicenciat en periodisme per la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Va iniciar la seva carrera 
professional el 1998 a El Periódico 
de Catalunya, mitjà pel qual va ser 
primer, corresponsal al Marroc i 
posteriorment reporter de guerra. 
Després d’una etapa com a periodista 

de successos actualment treballa dins la secció d’Internacional, 
com a especialista en terrorisme. El 2013 va rebre el Premi 
Internacional de Periodisme ‘Rey de España’ juntament amb els 
seus companys Michele Catanzaro i Ángela Biesot gràcies al 
cas ‘Óscar Sánchez’. Recentment ha estat guardant per aquest 
mateix cas amb el premi “Valor al periodisme d’investigació 
2014 de l’Advocacia Catalana”.

“El cas Óscar Sánchez és un abans 
i un després en la meva carrera 
professional. Vam descobrir  
una situació d’injustícia flagrant,  
un error judicial, deficiències  
en el funcionament de la justícia 
a nivell europeu i vam aconseguir 
finalment demostrar la seva 
innocència i salvar-li la vida”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA EN DIRECTE

Resultats eleccions a 8 seccions  
de la Comissió de Cultura

A
tès que s’ha pre-
senta t  una  ún i -
c a  c a n d i da t u r a 
en els processos 
electorals previs-
tos  pe r  p rove i r 

els membres de les Juntes de les 
seccions de Dret Marítim, de Dret 
Lingüístic, de Dret de la Infància 
i de l’Adolescència, de Dret de la 
Construcció, de Dret Comunitari 
i Internacional, de Dret de la Cir-
culació, de Dret Aeronàutic i de 
Drets de la Propietat Intel·lectual 
i Drets d’Imatge de la Comissió 
de Cultura, aquestes han estat 
escollides per aclamació.

La nova composició de les Jun-
tes  d ’aquestes  secc ions és  la 
següent: 

Secció de Dret Aeronàutic
President: Jordi Fillat Boneta
Secretari: Antoni Gispert Roca
Vocals: Antonio Royán Villar, Ma 
Rosa Alemany Coll, Esteban Re-
gales Cristóbal

Secció de Dret 
de la Circulació: 
President: Xavier Coca Verdaguer 
Vicepresident: Alejandro Fernán-
dez Rodríguez
Secretària: Núria Brú Solé 
Vocal: Dalmau Mosseguí Gracia

Secció de Dret Comunitari
i Internacional
Presidenta: Blanca Padrós Amat
Vicepresident: Miguel Àngel 
Martínez Conde 
Secretària: Elisabeth Batista Pérez 
Vocals: Yolanda Lobao Andrés, 
Manue l  Lob e ra  G rau ,  Ma r i on 
Hohn Abad.

Secció de Dret 
de la Construcció
President:  A l fonso Hernández 
Moreno 
Vicepresident: Màrius Miró i Gili
Secretari: Francisco Echevarria 
Summers
Vocals: Enrique Fernández Gar-
cía, Daniel Pinto Sala, José Anto-
nio Ortiz Muñoz.

Secció de la Infància 
i de l’Adolescència
President: 
Xavier Puigdollers Noblom.
Vicepresidenta: 
Montserrat Tur Racero
Secretària: Anna Costa Molfulleda
Vocals: Mireia Bosch Acarreta, Al-
bert Parés Casanova, Montserrat 
Pintó Sala, M. Carmen Regueiro 
Nieto, M. Del Pilar Tintoré Carri-
ga, Jorge Vidal-Quadras Trias de 
Bes

Secció de Dret Lingüístic
Presidenta: Iolanda Sánchez Rojo
Secretari: Josep Cruanyes i Tor 
Vocals: Rosina Sordé i Martí i Ori-
ol Sagarra i Trias

Secció de Dret Marítim 
President: Jaime Rodrigo de Larrucea 
Vicepresident: Josep Verdaguer 
Codina
Vocals: Laura Maniega Jáñez, Ra-
fael Muller de Barbat, Beatriz Pé-
rez del Molino.

Secció de Drets de 
Propietat Intel·lectual 
i Drets de la Imatge
President: Jordi Bacaria Martrus
Vicepresident:  Antoni  Delgado 
Planás
Vicepres ident :  Ma rc  Ga l l a rdo 
Meseguer
Secretari: Alejandro Fuentes-Lojo 
Rius
Vocals: Vanesa Alarcón Capar-
rós, Mª Carmen Buganza Gonzá-
lez, Josep Coll Rodríguez, Alberto 
Cuesta Ureña, Eva Muñoz Deirós, 
Tomàs Par ic io Mascaró,  L lu ïsa 
Simón Anguera, Alejandro Vera 
Palencia,  Víctor Caramés Font, 
Juan Oriol Asensio
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
COMISSIONS PUNT PER PUNT

Balanç de la Comissió  
de Dret penitenciari

E
n data 27/11/2013 
es va produir una 
reunió de Treball  en 
la qual es va comp-
tar amb la presència 
dels magistrats dels 

Jutjats de Vigilància Penitenciària 
núm. 2, núm. 4 i núm. 6  de Catalu-
nya, i dos representants del minis-
teri Fiscal de la Fiscalia de Vigilàn-
cia Penitenciària. Aquesta reunió va 
servir  per posar en comú aspectes 
de la Jurisdicció a fi de poder mi-
llorar entre tots el dret de defensa 
dels penats privats de llibertat, així 
com conèixer quins aspectes per 
part de l’advocacia podem millorar 
segons l’experiència diària i els cri-
teris de la Fiscalia i els Jutjats, i a la 
inversa. Van sorgir diverses qüesti-
ons tant de tipus processal com de 
Dret substantiu, sempre amb la idea 

d’afavorir el Dret de defensa dels 
interns i el principi de tractament 
i reinserció de les penes de presó. 
Els participants van coincidir en la 
necessitat  de tenir un procediment 
comú a seguir per unificar criteris, 
si bé esdevé difícil  donat  que el 
tractament penitenciari és individu-
alitzat i això confronta amb l’establi-
ment de criteris generals. 

Es va produir  també en data 
11/12/2013 una reunió amb l’as-
sistència de tots els Directors dels 
Centres Penitenciaris de Catalunya i 
representants de la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris.  En aques-
ta reunió es van abordar diverses 
qüestions, com ara la necessitat 
d’establir un sistema de comparei-
xença dels advocats davant l’Admi-
nistració Penitenciària per garantir 

el dret de defensa, la concessió del 
tercer grau pels interns condemnats 
a penes fins a cinc anys, o els tras-
llats de centres, per tal d’afavorir 
que els presos estiguin al mateix 
territori que la seva família, sent 
aquesta última qüestió un assumpte 
de gravetat que afecta als penats i a 
la seva reinserció. 

En relació a la institució de trasllats, 
la Comissió de Dret Penitenciari va 
detectar la mancança d’activitats 
formatives en relació a la mateixa, 
sent la gran oblidada del dret pe-
nitenciari tot i la transcendència 
de l’intern i la defensa dels seus 
interessos. Per aquest motiu, en 
data  27 de febrer es va celebrar a 
l’ICAB la Jornada sobre el trasllat 
dels presos, en la qual es va tractar 
per part de diversos operadors jurí-

LA COMISSIÓ DE DRET PENITENCIARI VA FINALITZAR L’ANY 2013 TREBALLANT PER IMPULSAR 
MILLORES QUE PERMETIN UNA INTERVENCIÓ EFECTIVA I MILLOR DELS COL·LEGIATS EN 
L’ÀMBIT PENITENCIARI, SENT NECESSARI PER ASSOLIR AQUEST OBJECTIU INTERACTUAR AMB 
ALTRES OPERADORS JURÍDICS. A AQUESTS EFECTES, ES VAN ORGANITZAR DUES TROBADES 
AMB ELS DIFERENTS OPERADORS QUE TREBALLEN EN AQUEST ÀMBIT.  
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dics  la problemàtica dels trasllats. 
En aquesta jornada la Jutgessa De-
gana del contenciós-administratiu 
i Magistrada del Jutjat contenciós-
administratiu número 10 de Bar-
celona va exposar els motius pels 
quals no arribaven al contenciós 
les sol·licituds de trasllat, entenent 
que l’únic recurs que podria re-
caure seria per vulneració de drets 
fonamentals. Va destacar diverses 
sentències que resolien un recurs 
de vulneració de drets humans per 
denegació de trasllats, i que confir-
maven la resolució impugnada.

Javier Nistal Burón, Subdirector ge-
neral de Tractament i gestió peni-
tenciària, Secretari General d’Insti-
tucions Penitenciàries del Ministeri 
de l’Interior, va exposar també, de 
forma concisa les estadístiques de 
presos que sol·licitaven el trasllat i 
el nombre de places dels centres 
penitenciaris. Així va considerar que 
la dificultat de realitzar un trasllat 
recau en la falta de places sufici-
ents. Per part de Josep de Paul, res-
ponsable del servei de classificació 

de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris de la Generalitat de 
Catalunya, i Jacqueline Anta Mar-
tínez, cap del servei de gestió pe-
nitenciària de la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris de la Ge-
neralitat de Catalunya, es va posar 
de manifest que donada la falta de 
places per admetre un trasllat d’un 
català que compleix a un centre pe-
nitenciari de l’Estat Espanyol fora de 

Catalunya, els criteris de la Direcció 
General són que, a més, de l’arrela-
ment es requereix que hagi gaudit 
de permisos i estigui en tercer grau. 

La jornada va ser altament inte-
ressant, havent-se obert un debat 
entre els ponents i els assistents 
ja que es van posar sobre la taula 
totes les qüestions i controvèrsies 
existents entre les Administracions 
i els conflictes que es plantegen 
davant la denegació o acord d’un 
trasllat.   

La Comissió paral·lelament a la 
formació que ve proporcionant en 
matèria penitenciària (Jornades 
d’Executòries, Curs de Dret Pe-
nitenciari) ha iniciat des del mes 
de maig un cicle de conferències 
sobre aspectes concrets del dret 
penitenciari al Centre de Suport 
Professional, impartides totes per 
magistrats, secretaris Judicials i 
Fiscals a fi de poder aprofundir en 
aquestes institucions i conèixer els 
criteris dels diferents operadors 
jurídics. 

A Google Drive podeu crear 
documents, fulls de càlcul i 
presentacions a l'instant. 
Treballeu en equip, alhora i 
al mateix document. Veureu 
els canvis en temps real.

Podeu compartir carpetes amb qualsevol usuari i 
triar si visualitzar, editar o comentar el contingut. 
Compartiu fitxers amb qui vulgueu i editeu-los en 
equip des de qualsevol dispositiu.

També dóna accés instantani a 
Google Docs, un conjunt d'eines 
d'edició que millora el treball en 
equip, encara que els companys 
siguin a quilòmetres de distància.

Deseu

Compartiu

Col·laboreu

CORREU ICAB
Ara el teu Correu Icab amb Google Drive, ET DÓNA MÉS

Correu ICAB

Google Drive
&

La dificultat de  
realitzar un trasllat 
recau en la falta  
de places suficients
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ADVOCACIA EN IMATGES

25 de setembre: Presentació de la iniciativa “Grupo 
al servicio de los senior”. Aquest acte solidari  té com 
objectiu ajudar a companys sèniors que estan malalts i 
sols o disposen de pocs recursos, principalment, per  
fer-los companyia  i acompanyar-los.

25 de setembre: Ofensiva penal contra el dret a la 
vaga, impulsat per CCOO i UGT a nivell estatal. Hi va 
participar també Vidal Masramon, diputat de l’ICAB i 
l’exfiscal Jose Maria Mena.

10 d’octubre: L’AAAML (Associació d’Antics Alumnes 
del Magister Lvcentinvs), en col·laboració amb l’ICAB, 
celebra les Conferències de patent europea sota l’epígraf 
‘The unitary patent system: Challenges or risks for the 
industry. A tour de table on the impact of the system’s 
state of play vis-à-vis other IPRS regional systems’.

2 d’octubre: El cas Google: el reconeixement del Dret 
a l’Oblit. El degà va presentar l’acte, hi van participar 
Àngels Barberà, directora de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades i José Luis Rodriguez, director de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

30 de setembre: Programa ARACOOP - Taller 
“Continuïtat de l’activitat empresarial: del concurs de 
creditors a una nova empresa cooperativa o laboral. 
Experiències i recursos a disposició dels advocats’”.

9 d’octubre: Inauguració de la ‘Jornada sobre la 
mobilitat transnacional de treballadors i de capitals’, 
a càrrec de la diputada de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Gemma 
Solanas, juntament amb el secretari d’Ocupació i 
Relacions laborals, Joan Aregio, i la cap de l’Oficina 
d’Estrangeria de Barcelona, Elena Nieto.
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Comença a estalviar temps 
El servei online més complet del mercat.

La solució definitiva d´informació legal online.
Prepara el teu cas a fons amb la biblioteca legal més 
completa del mercat. Pren decisions en segons amb 
l´informació pràctica més actualitzada.

Si vols més informació envia’ns un e-mail  
amb la referència ICAB a soporte@vlex.com

Només per advocats col·legiats a l´ICAB

Informació jurídica intel·ligent

Promoció Especial 
40% de descompte 

en tots els productes de vLex



El derecho en tiempos de 
crisis: Libro homenaje a Rafael 
Gómez-Ferrer Sapiña. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347(46)Der]   

ORDUÑA MORENO, FRANCISCO 
JAVIER; CAMPUZANO, ANA 
BELÉN (DIRS.); BATALLER, 
JUAN (AUT.)…[ET AL.]
Curso de derecho privado. 17ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [347.7(46)(035)Cur]   

ROCA TRÍAS, ENCARNACIÓN 
(COORD.)…[ET AL.]
Crisis matrimoniales. 2ª ed. 
Madrid: Francis Lefebvre, 2014. 
[347.627(46)Cri]

SÁNCHEZ CALERO, FRANCISCO 
JAVIER (COORD.); MORENO 
QUESADA, BERNARDO 
(AUTS.)…[ET AL.]
Curso de derecho civil. 7ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347(46)Cur]   

SÁNCHEZ CALERO, FRANCISCO 
JAVIER; SÁNCHEZ-CALERO 
ARRIBAS, BLANCA 
Manual de derecho inmobiliario 
registral. 3ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.27(46)(035)San]   

VERDA Y BEAMONTE, 
JOSÉ RAMÓN DE; SERRA 
RODRÍGUEZ, ADELA 
(COORDS.); ATIENZA 
NAVARRO, Mª LUISA...[ET AL.]
Derecho civil III. 3ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.2(46)(035)Der]   

VILLAPLANA GARCÍA, 
CONSTANCIO
Fichero registral inmobiliario: 
jurisprudencia y doctrina 
(1975-30/04/2014). Valencia:
Tirant lo Blanch, 2014. 2 vol. 
[347.27(46)Vill]    
     

PAREJO ALFONSO, LUCIANO; 
DESCALZO GONZÁLEZ, ANTONIO 
Legislación administrativa. 3ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[35(46)Esp]   

PAREJO ALFONSO, LUCIANO (DIR.); 
ASÍS ROIG, AGUSTÍN… [ET AL.]
Lecciones de derecho 
administrativo: orden económico 
y sectores de referencia. 5ª ed.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[35(46)(035)Lec]   

PASTOR ALBALADEJO, GEMA (ED.)
Teoría y práctica de las políticas 
públicas. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [35(46)(035)Teo]   

QUINTANA LÓPEZ, TOMÁS (DIR.); 
CASARES MARCOS, ANABELÉN 
(COORD.)
Evaluación de impacto ambiental 
y evaluación estratégica. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.
[351.777.60(46)Eva]   

REVUELTA PÉREZ, INMACULADA 
Legislación ambiental: selección 
con jurisprudencia. 2ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014.
[351.777(46)Esp]   

SANTAMARÍA PASTOR, JUAN 
ALFONSO (DIR.)…[ET AL.]
1.700 Dudas sobre la ley de lo 
contencioso-administrativo. Las 
Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[351.95(46)Dud]

  
DRET CIVIL 

BERIAIN FLORES, IRANTZU
La adopción del hijo del 
cónyuge o de la pareja. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.  
[347.633(46)Ber]
 eBook   Biblioteca Digital

BLASCO GASCÓ, FRANCISCO DE P.
Instituciones de derecho civil: 
derechos reales, derecho

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
LLETRA IMPRESA

Aquesta secció conté una selecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al 
catàleg de la Biblioteca. Per consultar-les, cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura 
topogràfica (per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).

REVISTES
LONDON REVIEW OF 
INTERNATIONAL LAW̧ [EN LÍNIA]
Editor: Oxford University Press
ISSN: 2050-6333
Periodicitat: semestral
1r fasc.: vol. 1, no. 1 (Sept. 2013)

 Accés lliure 
http://lril.oxfordjournals.org/

NUEVA REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO
Editor: Thomson Reuters Aranzadi
ISSN: 0212-6095  
Periodicitat: mensual
1r fasc.:  n. 161 (feb. 2014) 
Disponible a la Biblioteca des del 
primer número

 Versió en línia accessible només 
des de la Sala Multimèdia de la 
Biblioteca 
 

 

MONOGRAFIES

DRET 
ADMINISTRATIU 
IGLESIAS CANLE, INÉS CELIA…
[ET AL.]
Los recursos contencioso-
administrativos: doctrina, jurispruden-
cia y formularios. 2ªEd.  Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. [351.955(46)Igl] 

eBook   Biblioteca Digital

 registral inmobiliario. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347(46)(035)Bla] 
 eBook  Biblioteca Digital

HERNANDO CEBRIÁ, LUIS 
(COORD.); EMBID IRUJO, JOSÉ 
MIGUEL…[ET AL.]
La compraventa y otras 
formas de transmisión 
de pequeñas y medianas 
empresas: negociaciones, 
pactos y garantías. 
Barcelona: Bosch, 2014. 
[347.451(46):347.724.1Com]

LINACERO DE LA FUENTE, 
MARÍA (DIR.); BLANCO 
CARRASCO, MARTA…[ET AL.]
Prácticas jurídicas: derecho 
civil I: derecho de familia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347(46)(035)Pra]   

LÓPEZ Y LÓPEZ, ÁNGEL; 
VALPUESTA FERNÁNDEZ, 
ROSARIO (EDS.); SERRANO 
FERNÁNDEZ, MARÍA; SÁNCHEZ 
LERÍA, REYES (COORDS.); 
AGUILAR RUIZ, LEONOR 
(AUTS.) … [ET AL.] 
Derecho civil patrimonial II. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.2(46)(035)Der]
 eBook   Biblioteca Digital

LLAMAS POMBO, EUGENIO
La compraventa. Las Rozas 
(Madrid): La Ley, 2014. 
[347.451(46)Lla]

MERCHÁN ÁLVAREZ, ANTONIO
Las épocas del derecho español. 
3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [34(46)(09)Mer]   

MOROTE SARRIÓN, JOSÉ 
VICENTE (DIR.); ESTELLÉS 
PERALTA, PILAR MARÍA 
(COORD.); ARRUFAT CÁRDAVA, 
ALBERTO … [ET AL.]
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DRET 
CONSTITUCIONAL
ÁLVAREZ VÉLEZ, Mª ISABEL 
(COORD.); ALCÓN YUSTAS, Mª 
FUENCISLA (AUTS.)…[ET AL.]
Lecciones de derecho 
constitucional. 4ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[342(46)(035)Lec]   

ARECES PIÑOL, MARÍA TERESA
La prohibición del burka en Europa 
y en España. Cizur Menor (Navarra): 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 
[348.711(4-672UE:46)Are]

LÓPEZ MARTÍNEZ, CARLOS; 
COS PEDRAZA, CRISTINA
La privacidad en las aplicaciones 
móviles: estudio del cumplimiento 
del marco jurídico aplicable al 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito de la UE. Barcelona: Biblioteca 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
2014.     Biblioteca Digital

MONTERO AROCA, JUAN; 
FLORS MATÍES, JOSÉ
Amparo constitucional y proceso 
civil. 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [342.565.1(46)Mon]   

SAGARRA, EDUARD (COORD.); 
GARRIGUES, ANTONIO... [ET AL.]
¿Existe el derecho a decidir?: 
preguntas y respuestas sobre 
el proceso abierto en Cataluña. 
Barcelona: Tibidabo Ediciones, 2014. 
[342.81(46.71)Exi]

liquidación unilateral de la deuda, 
intereses moratorios y cláusula suelo. 
Barcelona: Bosch, 2014. 
[347.441(46):347.755/.759Cla]  

GALLEGO SÁNCHEZ, ESPERANZA
Derecho de la empresa y del 
mercado. 3ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [347.7(46)(035)Gal]   

eBook  Biblioteca Digital

MARTÍN MORAL, MARÍA FLORA
El concurso de acreedores 
y el arbitraje. 
Las Rozas (Madrid): La Ley, 2014. 
[347.736(46)”2011”Mar]

OLAVARRÍA IGLESIA, JESÚS; 
MARIMÓN DURÁ, RAFAEL; VICIANO 
PASTOR, JAVIER
Legislación mercantil básica. 
13ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [347.7(46)Esp]  
  
 

DRET PENAL
ABEL SOUTO, MIGUEL; SÁNCHEZ 
STEWART, NIELSON (COORDS.) 
IV Congreso internacional sobre 
prevención y represión del blanqueo 
de dinero: ponencias y conclusiones 
del Congreso Internacional sobre las 
reformas de 2010, la justificación 
de su castigo en la sociedad de 
la información avanzada y la 
posibilidad de un derecho penal 
europeo, celebrado en Madrid en 
julio de 2013. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014.  [343.537(063)Con]   

eBook  Biblioteca Digital

SANÍN RESTREPO, RICARDO
Teoría crítica constitucional: la 
democracia a la enésima potencia. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[342San]   
  

 
DRET FISCAL
VÁZQUEZ TAÍN, MIGUEL A.
Impuesto sobre el valor añadido:
 IVA manual práctico. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014.
[336.226.32(46)(035)Vaz]   
 

DRET 
INTERNACIONAL
CALVO VÉRGEZ, JUAN
La responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador por la vulneración 
del ordenamiento comunitario. 
Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[341.236(4-672UE)Cal]

ESPLUGUES MOTA, CARLOS; 
IGLESIAS BUHIGUES, JOSÉ LUIS
Derecho internacional privado. 8ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[341.9(035)Esp]   

SÁNCHEZ MEDERO, GEMA; 
SÁNCHEZ MEDERO, RUBÉN (DIR.)
Sistemas políticos en Europa.  
2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[342.53(4-672UE)(035)San]   

 

DRET LABORAL
BLASCO LAHOZ, JOSÉ FRANCISCO; 
LÓPEZ GANDÍA, JUAN
Curso de Seguridad Social. 6ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[368.4(46)(035)Bla]   

CAMPS RUIZ, LUIS MIGUEL; 
RAMÍREZ MARTÍNEZ, JUAN MANUEL 
(COORDS.); ALFONSO MELLADO, 
CARLOS LUIS (AUTS.)…[ET AL.]
Derecho del trabajo. 4ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331(46)”2012”(035)Der]    

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
IGNACIO  
Manual de derecho del trabajo. 4ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331(46)”2012”(035)Gar]   

GONZÁLEZ ORTEGA, SANTIAGO; 
BARCELÓN COBEDO, SUSANA
Introducción al derecho de la 
Seguridad Social. 8ª ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[368.4(46)(035)Gon]   

La subcontractació laboral a 
Catalunya: concepte, escenaris, 
bones pràctiques i jurisprudencia. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament d´Empresa i Ocupació, 
2014.  Biblioteca Digital

MERCADER UGUINA, JESÚS R.
Lecciones de derecho del trabajo. 
7ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [331(46)”2012”(035)Mer]   

eBook   Biblioteca Digital 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, JUAN 
MANUEL; GARCÍA ORTEGA, JESÚS
Curso básico de derecho del trabajo: 
para titulaciones no jurídicas. 10ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[331(46)”2012”(035)Ram]    

ROQUETA BUJ, REMEDIOS; GARCÍA 
ORTEGA, JESÚS (DIRS.); AGÍS 
DASILVA, MONSERRAT (AUTS.)[ET AL.]  
Derecho de la Seguridad Social. 3ª 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[368.4(46)(035)Der]   

DRET MERCANTIL 
FERNÁNDEZ DE SENESPLEDA, 
IGNASI…[ET AL.]
Cláusulas abusivas en la contratación 
bancaria: vencimiento anticipado, 

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

�
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RECENSIÓ

Aquesta obra té com a objectiu presentar de forma 
ordenada els materials de treball dels professors de 
l’àrea de Dret Penal de la Universitat Jaume I, amb 
un índex sistemàtic dels tipus de delictes i els pro-
cediments corresponents i una guia metodològica 
d’actuació.

CUERDA ARNAU, MARIA LUISA 
(DIR.); FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
ANTONIO (COORD.); GONZÁLEZ 
CUSSAC, JOSÉ LUIS (AUTS.)…
[ET AL.] 
Vistas penales: casos resueltos 
y guías de actuación en sala. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[343.2(46)(036)Vis]  

eBook  Biblioteca Digital

VALLESPÍN PÉREZ, DAVID
Asesoramiento y praxis judicial 
en el divorcio contencioso. 
Barcelona: Bosch, 2014. 
[347.627.2(46)Vall]

Aquest estudi, de caire eminentment pràctic, pretén 
facilitar la feina dels advocats en aquest tipus de 
procediment. S’hi analitzen les activitats prèvies al 
divorci (entrevistes amb els clients), el procediment 
de divorci en sí, els diferents règims de guarda i cus-
todia, els criteris per fixar la pensió d’aliments dels 
fils o de les pensions compensatòries, entre altres. 
L’obra també conté un annex jurisprudencial siste-
matitzat per matèries, casos pràctics i formularis.

LARA LÓPEZ, ANTONIO MARÍA
El recurso de apelación y la 
segunda instancia penal. Cizur 
Menor (Navarra): Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014. 
[343.156(46)Lar]

MARTÍNEZ GARCÍA, 
ALEJANDRO…[ET AL.]
Costas y gastos procesales: 
cuando el Tribunal Supremo miró 
a Europa: la tasación de costas 
“a la sombra” de los criterios 
de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.921.6(4-672UE)Cos] 

eBook   Biblioteca Digital

MONTERO AROCA, JUAN…
[ET AL.] 
Derecho jurisdiccional: 
proceso civil. 22ª ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.91(46)(035)Der]   

eBook  Biblioteca Digital

MONTERO AROCA, JUAN…
[ET AL.] 
Derecho jurisdiccional: proceso 
penal. 22ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [343.1(46)(035)Der]   

eBook  Biblioteca Digital

MONTERO AROCA, JUAN; 
FLORS MATÍES, JOSÉ 
Tratado de recursos en el proceso 
civil. 2ª ed. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2014. [347.955(46)Mon] 
 eBook  Biblioteca Digital

FERNÁNDEZ CUADRADO, 
AHARON; ROIG MERINO, BÀRBARA 
(COORDS.)...[ET AL.]
Guia de recomanacions per a la 
detecció de violencia masclista en 
homes: circuit Barcelona contra la 
violència vers les dones. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2013. 

  Biblioteca Digital

GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA
La víctima en el derecho penal 
español. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [343.98(46)Gar]

eBook   Biblioteca Digital

QUINTANAR DÍEZ, MANUEL (DIR.); 
ORTIZ NAVARRO, JOSÉ FRANCISCO 
Elementos de derecho penal: parte 
general. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2014. [343.2(46)(035)Qui]   

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ 
ANTONIO (COORD.)
Medicina legal y forense I. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. (985-204)   

DRET PROCESSAL  
COQUILLAT, ÁNGELA (AUTS.)…
[ET AL.]
Modelos de expedientes para 
abogados. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2014. 
[347.965(46)(083.2)Mod]   

eBook  Biblioteca Digital

GRAMUNT FOMBUENA, MARILÓ; 
TURULL RUBINAT, MAX; VÁZQUEZ 
ALBERT, DANIEL (EDS.); CHIMENOS 
MINGUELLA, SERGI (COORDS.)…
[ET AL.]; ADELL ARTIGA, TINO…
[ET AL.]
Màster en advocacia: manual 
de casos pràctics. Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2013. 
[347.965(46)(035)Mas]

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

eBook
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Ara pots gaudir de més de 300 ofertes. 
Visita el web del Club ICAB per  

saber com gaudir de cada oferta.

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

46  OCTUBRE 2014  MÓN JURÍDIC  



FORMA'T SENSE SORTIR

DEL DESPATX!

Per a més informació, contacteu amb la

Secretaria Tècnica de cAmpus ICAB.

cAmpus ICAB i la Universitat Oberta de Catalunya 
organitzen conjuntament cursos per Internet sobre     
Successions avançat, Contractació Mercantil, Concursal 
avançat, Protecció de Dades avançat, Clàusules abusives, 
Reforma arrendatícia, Reclamacions de la legítima, 
Pràctiques deslleials, Reforma fiscal, Compliance de les 
persones jurídiques i Actualitat en la cibercriminalitat.

La docència es desenvoluparà on-line a partir de novembre.
A què esperes per apuntar-te?

Inscripcions obertes: www.icab.cat

FORMACIÓ ON-LINE
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OBERTES LES INSCRIPCIONS

PER ALS CURSOS ON-LINE ICAB-UOC

FLEXIBILITAT HORÀRIA



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 
 
Llibres 

Interesa desprenderme de 
Repertorio de Legislación 
Aranzadi, encuadernado desde 
1936 a 2007. Tel. 932315108.

Abogado regala revistas: Derecho 
Urbanística núm. 1(1967) a 
174(1999); Derecho Privado de 
1965 a 1988; Crítica Derecho 
Inmobiliario núm. 524 (1978) al 
595 (1989); anuario Derecho Civil 
de 1966 a 1980; Revista Jurídica 
de Catalunya, doctrina de 1961 
1 2003 y Jurisprudencia de 1971 
a 2003; Estudios de la vida local 
núm. 4 (1942 al 193 (1977) y 
Documentación Administrativa 
núm. 1 (1958) al 174 (1977). Tel. 
932847605.
 
 
Despatx a compartir 

Arenys de Mar, despatx a 
compartir ideal torn d’ofici. 50 
euros mensuals amb despeses 
incloses. Tel. 650006647. 

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

Aribau 171/París, despatxos 
moblats en elegant finca 
antiga de l’Eixample. 
Recepció i sala reunions 
comú. Despatxos compartits 
(160/195 euros) individuals 
(290/390 euros) ADSL i 
despeses incloses. Tel. 
932427857. 

Av. Carles III/Av. Diagonal, 
próximo a la Ciudad  Judicial 
190 y 195 euros al mes; 2 
despachos individuales, muy 
bien comunicado, recién 
reformados, climatizado, 
parquet, conserje, etc. Tel. 
649348129.  

Av. Diagonal/Balmes, se 
ofrece despacho a compartir 

Anuncis

a compañero/a experto en 
mercantil, laboral o fiscal. 
Precio a convenir, cuenta con 
secretaria. Tel. 609356165. 

Av. Diagonal/l’Illa, despacho 
de 20m2 en con todos 
los servicios. 450  euros/
mes. Interesados llamar a 
637455005. Carlos.  

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

Av. Roma/Casanova. 2 salas 
de 12 m2 por 300 euros cada 
una. Todos servicios incluidos: 
adsl, a/a, luz, agua. Posible 
colaboración en accidentes 
tráfico. Tel. 648244269. 

Balmes/Av. Diagonal despacho 
10 m2, amueblado, servicio 
recepción, sala de juntas, 
limpieza y wifi incluido, 
climatizado, para 1 persona. 
Bien comunicado por 
300 euros/mes + iva. Tel. 
934157159. 

Balmes/Granada del Penedés 
( junto a Diagonal)-Despacho 
exterior grande, con zonas 
comunes: sala juntas, sala 
de espera, secretaría baños, 
cocina. 300 euros (incluye 
alquiler, consumos y limpieza) 
Tel. 675581462. 

Balmes/Maria Cubí, imagen, 
a/a, parquet, 2 despachos (1 
amueblado) posibilidad puesto 
pasante, todos los servicios 
incluidos: Secretaria llamadas, 
fibra optc, fotoc, office, sala 
de juntas, Tel. 661473695. 

Balmes/Pl. Molina, 
despacho virtual, ideal 
para atender clientes. 
Sala de juntas; portería; 
correspondencia; gestión de 

visitas; notificaciones; email. 
60 euros/mes + IVA. Tel. 
629047455. 

Balmes/Vía Augusta, abogado 
administrativo o fiscal para 
posibles colaboraciones. Finca 
regia, reformada, sala de 
espera y visitas. Suministros 
incluidos. 450 euros. Tel. 
629354790 Cristina 

Bruc/Consell de Cent. 
Bufete de Abogadas. Bonitos 
despachos amueblados, 
exteriores y luminosos de 20 
y 30 m2. 500 y 800 euros/
respectivamente. T/servicios 
incluidos, Sala J. y Secretaria. 
Contactar con Eva. Tel. 
934875053. 

Calvet, 250m2 con varios 
despachos con o sin muebles, 
25 y 18 m2. Internet y gastos 
incluidos. Sala de juntas y 2 
office. 250/550 euros. Posible 
colaboración. Jose Luis, Tel. 
608523048.  

Casanova/Aragó. 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, Servicio Portería, 
consumos (excepto teléfono), 
alarma. Tel. 932327552 

Ciutat de la Justícia/Gran 
Vía, 250 i 350  euros/m, 
Desp. incloses, S juntes, wifi. 
Despatx advocats Edifici 
oficines 100 m Jutjats, 
Recepció, Conserge 24 h, 
Pàrking. Col·laboracions. 
Albert. Tel. 629338084. 

Ciudad de la Justicia/Pl. 
Cerdà, 135 m2, diáfano, lado 
Barcelona, edif. oficinas, 
conserje, a/a,  parquet, 
alarma, 5º piso, 980 euros, 
inc, gastos, parking opcional - 
Tel. 627461945. 

Consell de Cent/Balmes- Finca 
regia de 330m2, despachos 
individuales y zona común. 
Disponibles de 13/16m2: entre 
620/745 euros. Todos los 
servicios, mobiliario, salas 
reuniones y recepción. Raquel 
934145448. 

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.com 

Diputación/Rocafort, Alquiler 
de dos despachos 250/300 
euros, incluye gasto de 
alquiler, luz, agua, y limpieza y 
ADSL. Tel. 671154186. 

Gala Placidia/Trav. de Gràcia 
Despatx d’advocats ofereix 
taules en zona coworking 
(150 euros/m) i un despatx 
amb llum natural tot el dia 
(300�/m). Consums inclosos. 
Trucar al 688936006. 

Gran Via CC/Balmes. Alquiler 
despacho 12m2 + zonas a 
compartir: recepción, sala 
juntas, aseo. Amueblado. 
Alarma. 200 euros/mes + 80 
euros (Gastos luz y limpieza) 
+ IVA; telefonía y adsl a parte. 
Para 1 o 2 pers. 934146982. 

Gran Via/Girona. Finca 
modernista. Despatxos 
en entresol, amb servei 
porteria. 2 sales juntes, 
aire condicionat, arxius, 
fotocopiadora, fax i adsl. Tel. 
933176662 MªRosa. 

Igualada, despatx a compartir 
al centre. Bones condicions. 
Montse. Tel. 626021701. 

Muntaner/Av. Diagonal, finca règia 
amb conserge, disponibilitat d’un 
despatx de 17 m amb mobles, molt 
bona imatge, adsl, fax, fotocòpies, 
sala de juntes i visites, preu 490 
euros/ mes. Tel. 610394171. 
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Muntaner/Còrsega de 10 m2. 
Amueblado, Servicios Fax, 
Fotocopiadora, Base datos, 
Sala reuniones. Solo por 100 
euros/mes + 500 euros por los 
muebles. Tel. 646341123. 

PG. De Gràcia, de 16m2 amb 
llum natural i serveis inclosos 
per 650 euros /mensuals. 
Podeu contactar al telèfon 
932426252 i preguntar pel 
Javier o Silvia.  

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

Provença/Aribau. Ofrecemos 
uso de sala de juntas. 
Recepción de llamadas y 
correspondencia. Wiffi. Finca 
con conserje. Preferentemente 
abogado/a laboralista. 100 
euros/m. Tel. 615101438. 

Rambla Catalunya/Còrcega, 
Despacho a compartir, 
amplia sala de juntas, 
finca con conserje, recién 
reformado.350 euros gatos 
incluidos. Tel. 609315400. 

Rbla. Catalunya/Diputació, 
bonito despacho de 17 m2, 
exterior, en finca regia, recién 
estrenado. Incluye limpieza, 
secretaria, sala juntas, adsl, 
etc. 500 euros. Daniel. Tel. 
607223693. 

Rbla. Catalunya/Pg. De 
Gràcia, 20 m2 (1-2 adv.) 
exterior en finca règia amb 
conserge, 8 advocats, a/a/c, 
recepcionista, sala juntes, 
adsl, fax, fotocòpies, neteja. 
850 euros + IVA/mes. Tel. 
934581298. 

Rbla. Catalunya/Valencia. 
Dos despachos juntos o por 
separado. Amueblados, sala 
juntas, recepcionista, adsl, 

limpieza, muy luminoso. 
Desde 500 euros + gastos. Tel. 
932153211. 

Roger de Llúria, 100 euros, 
despacho virtual con excelente 
imagen para clientes, 
despacho modernista con 
decoración vanguardista, 
sala de juntas alto standing 
muy amplia y luminosa. Tel. 
933437040. 

Ronda Universitat, 10 m2, 
climatizado, parquet, finca 
con conserje, céntrico y 
bien comunicado. 275 euros, 
incluido suministros y 
limpieza. Tel. 622248866. 

Rosselló/Pg. de Gràcia. 
Despacho de 18 m2, 
amueblado en finca regia. 
ADSL, servicios de recepción, 
limpieza, fotocopias, sala de 
juntas incluidas. 450 euros, 
Pablo Tel.932721600. 

S’ofereix despatx virtual 100 
euros mensuals. Notificacions, 
servei de secretària matí 
i tarda. Possibilitat rebre 
consultes. Tel. 932651411. 

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

Sants, zona Pl. De Sants, 
al lado mismo de boca de 
metro, finca regia, despacho 
muy bonito y luminoso. 
Preferiblemente para abogado 
laboralista. Económico. Tel. 
640117737. 

Sant Cugat del Valles. 
Principalmente para abogados 
laboralistas, mercantilistas 
y/o fiscalistas. Interesados 
enviar correo electrónico a 
jvera@vera-abogados.com 

Trav. De Gràcia/Tuset. 18m2, 
comunicat, llum natural, bufet 

de 250m2, zones comuns: a/a, 
sala juntes, s. espera, cuina, 
adsl, fax, neteja. Reformat. 
Preu convenir. Tel.670765257. 

Valencia/Rbla. Catalunya, 
recién pintado, excelente 
imagen, secretaria, fax, 
c/a/a. sala de juntas. Fotos 
wwdespachovirtual.es,  450 
euros/mes. Despacho 14 m2 
con archivo anexo 2x2m. Tel. 
667666171. 

Valencia/Rbla. Catalunya, 
despacho virtual, 80 euros/
mes, domiciliación de 
actividad, sala de juntas, 
información diaria de 
llamadas, notificaciones y 
fax. Excelente imagen. Mònica 
615832946. 

Valencia/Rbla. Catalunya, 
despacho 14 m2 y armario 
1x1m2, finca regia, sala 
de juntas, secretaria, fax, 
fotocopiadora, calefacción  y  
a/a, excelente imagen. Fotos 
www.bufetevirtual.com 450 
euros/mes. 

Vilanova/Centro, despacho 
virtual,  domiciliación turno 
de oficio. Económico y 
con posib de ayudaros en 
las declaraciones (ahorro 
desplazamientos). Anna: 
671503778. 
 
 
Despatx per llogar o 
vendre 

Traspàs despatx 
completament moblat i amb 
instal·lacions actualitzades i 
restaurat fa un any. Al costat 
ICAB, contracte de Lloguer 
indefinit. 1 .300 euros/mes 
Marta 934873415. Matí. 

Alquilo despacho 100 m, 
en edificio de oficinas, 
reformado, Balmes/La 
Forja. Conserje.6º ext. 
Precio a convenir. Alejandro 
670096999. 

Vilanova i la Geltrú, centro 
ciudad. Vendo despacho de 
78 m2 con 3 salas, totalmente 
equipado para ejercer. Tel. 
628536665; 938935612 y 
juricano@telefonica.net 

Se traspasa despacho de 
abogados en Santa Coloma de 
Gr, a pié de calle, amueblado, 
con aire acondicionado y 
bomba de calor, con cartera 
de clientes. Esther Tel. 
657489329. 

Lloguer de local c/Mallorca. 
60m2 útils. Primera planta 
amb dos despatxos grans 
i un tercer lloc de treball, 
sala de reunions, sala 
d’espera,recepció i office. 
Façana de vidre (lluminós) 
700 euros/mes. Tel. 
626186645. 

Muntaner, entre Mallorca/
Valencia. Lluminós, molt ben 
comunicat. 2 estàncies ext, 
1 int. 2 més d’arxiu, sala de 
juntes de 14 m2. Alta llum i 
aigua, ADSL, Acabat d pintar. 
800 euros Mercè 635625884.
 
 
Col·laboracions 
 
Abogada con oficinas en 
Alemania y Bcn ofrece 
colaboraciones familia, 
sucesiones, mercantil, 
extranjería, derecho de 
capital, inmobiliario y laboral. 
n.abzueta@icab.cat 

Abogada con amplios 
conocimientos del 
procedimiento civil se ofrece 
para la preparación y emisión 
de informes periciales, contra 
peritajes y ratificación en 
vista. 932095563 

Abogada con experiencia 
ofrece colaboración en 
las áreas de Propiedad 
Intelectual e Industrial y 
Der. TIC. Inscrita en Registro 
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SERVEIS

Anuncis

Auditores TIC del ICAB con 
el No.30 (AAULETEC). Tel. 
608455565. 

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

Abogado con despacho 
propio ofrece colaboraciones 
o similar en aéreas de 
laboral, extranjería y familia. 
Tel.639790489. 

Abogado laboralista con 
amplia experiencia se ofrece 
para colaboraciones en 
procesos, asesoramiento y 
gestión laboral. Carlos. Tel. 
616609675. 

Abogado con amplia 
experiencia en derecho 
laboral, civil, familia y 
administrativo se ofrece para 
colaboraciones con otros 
despachos y/o sustituciones 
de la forma en que se 
acuerde. Tel. 630382646. 

Abogado del ICAB, realizaría 
sustituciones, juicios, 
actuaciones Jutjats de 
Orihuela, Torrevieja, Elx, 
Alicant, S. Vicent, Villajoyosa, 
Benidorm, Dénia, Alcoi, 
Villena, Elda, Ibi. Tel. 
699333465. 

Abogado con despacho propio 
y amplia experiencia en 
derecho laboral, civil, familia 
y administrativo se ofrece 
para colaboraciones con otros 
despachos y/o sustituciones 
de la forma en que se 
acuerde. Tel. 630382646. 

Abogado con 8 años de 
ejercicio, especialista en 
Derecho Penitenciario y 
en Ejecución de penas, se 
ofrece para colaboraciones. 
Despacho propio en 
Barcelona. Tel. 628917288. 

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

Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
en dret penal i civil. 
Substitucions a judicis arreu 
de Catalunya. Tel. 66639109. 

Advocada amb 20 anys 
d’experiència i titulació 
de perit cal·lígraf s’ofereix 
per fer informes sobre 
falsificacions documentals 
i signatures. Í també 
col·laboració en propietat 
intel·lectual e industrial. Tel. 
658841536. 

Advocada especialitzada en 
reclamacions d’accidents 
de trànsit i responsabilitat 
civil en general s’ofereix 
per col·laborar amb altres 
despatxos professionals i 
gestories. Tel. 696687622. 

Advocada amb experiència, 
s’ofereix per col·laboracions 
en dret penal i civil i per 
substitucions a judicis arreu 
de Catalunya. Tel. 66639109. 

Advocats especialitzats en 
Dret Andorrà s’ofereixen 
per realitzar col·laboracions 
i representació lletrada 
enfront qualsevol àmbit de 
la Batllia Andorrana. Tel. 
932724800/659678685. 

CMB Centro Mediación 
Barcelona, especialitzat 
en mediació familiar 
i empresarial, ofereix 
col·laboracions amb advocats 
de famí lia, mercantilistes i 

laboralistes per a la resolució 
de conflictes. Tel. 653276153.

Ofrezco colaboración, letrada 
especializada en asuntos 
laborales, extranjería, gestión 
de personal y RRHH. Nociones 
en administrativo y penal. 
Mónica 681253411. 
 
 
Diversos
 
Venda Casa 85 m2 quatre 
vents. Entre Breda i Hostalric. 
Prop Montseny i 20 km platges 
Blanes/Malgrat. Garatge 25 
m2. Terrassa 20 m2. Terreny 
980m2 jardí i fruiters. 145.000 
euros. Negociable. 654697986. 

Vendo librería madera 
palisandro 3.88 m. largo x 2 m 
alto, 3 cuerpos, 5 estanterías, 
Aranz./legis/jurispru/const. 
etc. Perfecto estado. 950 euros 
neg.Tef.679 625 925.Ruiz 

Vendo parcela de 978 m2 en 
Cardedeu Urb. Sant Josep 
junto Ermita Románica. Vistas 
panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente 
Moderada. Precio 69.000 
euros. Diana 639392887. 

Vendo o alquilo, terreno en 
Vallirana para jardineros y 
agricultores. Tel. 699564646. 
sanahuja@icab.es 

Llogo pis a Terrassa, a 5’ 
estació Les Fonts FGC. 80m, 
tot exterior, molta llum, 3 hab 
(2 dobles + 1 individual), cuina 
equipada, bany i balcó. Plaça 
de pkg i traster. 450 euros/mes 
+despeses. Tel.638138910. 

Vendo piso 50m2, 2hab., baño, 
sala cocina integrada, balcón, 
terracita, muy luminoso, 
conserje, excelente zona -Illa 
Diagonal-. Tel. 656747542. 

Apartament Pirineu. Lloguer 
apartament 2hab, 1 bany, 
cuina/menjador, moblat i 

possibilitat pàrquing a la 
mateixa finca. Cadí-Moixeró, 
on pots realitzar moltes 
activitats. 295 euros/mes. Tel. 
639866518. 

 
DEMANDES 
 
Despatx a compartir
 
Abogado, busco pequeño 
despacho para alquilar precio 
sobre 200 euros + iva. Sin 
muebles. Mínimo 11 metros. 
Tel. 616192004. 

Assessoria d’Empreses 
busca advocat/economista 
amb cartera pròpia que 
vulgui compartir despatx, 
per completar especialitats 
i projectes comuns. Oferim 
despatx individual de 
9m2+serveis comuns.  
Tel. 933020785. 

Sóc especialista en 
arrendaments urbans, 
propietat horitzontal i dret 
penal. Busco despatx per a 
integrar-m’hi o col·laborar-
hi. Tel. 627317100. Podeu 
veure el que escric a www.
abogadoarrendamientos.com. 

Cerquem company/a amb 
cartera pròpia que vulgui 
compartir nou despatx 
( ja som mercantilista i 
processalista) per completar 
especialitats i estructura, i 
crear col·laboracions. Tel. 
696438626. 

 
Col·laboracions
 
Despacho multidisciplinar 
en Calella de la costa busca 
Administrador de fincas que 
quiera ampliar su ámbito de 
actuación al Maresme para 
incorporarse a la firma en 
régimen de colaboración. Tel. 
667086495. 

1. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2015 només per a pòlisses noves.

2. Per a menors de 50 anys durant els primers tres anys.

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

www.mutualidadabogacia.com
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