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L’ànima del Col·legi
J. ORIOL RUSCA I NADAL, DEGÀ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

L
a festivitat de Sant 
Ra imon de Penya-
fort és la festa ma-
jor del Col·legi. Són 
dues setmanes en 
què s’organitzen una 

vintena d’actes per tal de reunir als 
advocats i les advocades per trobar-
se, per compartir experiències pro-
fessionals i també, per participar en 
les activitats lúdiques i esportives. 
Perquè l’ànima del Col·legi són les 
persones que l’integren.

En aquesta època de crisi, establir 
nous contactes tan a nivell estatal 
com internacional pot representar 
una opció per fer front al futur amb 
millors garanties, per poder-se obrir 
a nous mercats i oportunitats. Per 
això, un dels actes principals de 
Sant Raimon de Penyafort ha es-
tat l’organització de la 3a Fira de 
l’Advocacia, la qual ha reunit a Bar-
celona a advocats i advocades de 17 
ciutats d’arreu del món.

Sant Raimon de Penyafort també és 
el moment per homenatjar els com-
panys i companyes que compleixen 
50 i 25 anys que exerceixen la nos-
tra professió. En el marc de la Sessió 
Solemne, la Corporació ha reunit a 
més de 1.200 persones al Palau de 
Congressos – entre elles, les autori-
tats més representatives de les ins-
tàncies governamentals i judicials 

nacionals, estatals i internacionals 
- per distingir als més de 500 ad-
vocats que enguany compleixen les 
noces de plata i or de la professió. 
La Sessió Solemne també té un mo-
ment per al record dels companys 
i companyes que ens han deixat, 
com ara el degà Antoni Plasència 
Monleon, el president de la coral de 
l’ICAB, Albert Martínez Hernansaez i 
l’advocat Joan Reynals Dolcet, difunt 
després d’haver complert 80 anys 
de col·legiació, a l’edat de 100 anys.

Alhora també es distingeix amb dife-
rents premis jurídics i medalles de la 
corporació a persones o institucions 
que han destacat pel seu exercici i 
per la defensa de la professió. Entre 
aquestes distincions cal destacar que 
l’exdegà de l’ICAB Pedro L. Yúfera va 
rebre durant la Sessió Solemne la 
“Creu Distingida de Primera Classe de 
l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort”, 
atorgada pel Ministeri de Justícia.

Amb motiu de la festivitat del nostre 
patró també es realitza una benvin-
guda simbòlica als nous advocats i 
advocades que s’incorporen, perquè 
el Col·legi és una institució viva, que 
creix i que evoluciona d’acord amb els 
nous temps. Per això, durant les jorna-
des de formació es donen a conèixer 
les noves tendències existents dins 
la professió, com és, actualment, “la 
pràctica de l’advocat col·laboratiu”.

MON JURÍDIC 
EDITORIAL

I és també el moment per seguir 
fent sentir la nostra veu. Aprofitant 
la presència de les autoritats més 
representatives, insistim en la de-
fensa dels interessos del col·lectiu 
al què representem i del ciutadà. 
Per això, bona part del meu discurs 
de la sessió solemne el vaig dedicar 
a la protesta i reivindicació en rela-
ció a les taxes judicials i a la situació 
de la justícia gratuïta. Esperem que 
aquestes reivindicacions siguin re-
collides de la mateixa manera que la 
nostra reclamació per una regulació 
d’un sistema de “segona oportuni-
tat”, amb mecanismes que donin so-
lució a la situació de necessitat que 
ha vingut afectant a moltes perso-
nes i famílies; va tenir resposta per 
part de la vicepresidenta del Govern, 
Soraya Sáenz de Santamaría, pre-
sent a la Sessió Solemne, que es va 
comprometre a aprovar una regula-
ció legal del sobreendeutament per 
a les persones físiques i les famílies 
que fins ara quedaven al marge de 
tenir qualsevol solució, quan el seu 
patrimoni no abasta per fer front als 
seus deutes. 

Sant Raimon és el nostre patró i 
l’hem festejat tots els advocats i ad-
vocades, perquè som tots l’ànima 
del Col·legi.
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Llei 27/2014, de 27 de novembre, 
de l’Impost sobre Societats 
(BOE núm. 288, 28.11.2014).

 

Llei 28/2014, de 27 de novembre, 
per la qual es modifiquen la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, 
la Llei 20/1991, de 7 de juny, 
de modificació dels aspectes 
fiscals del règim econòmic 
fiscal de les Canàries, la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, 
d’impostos especials, i la Llei 
16/2013, de 29 d’octubre, per la 
qual s’estableixen determinades 
mesures en matèria de fiscalitat 
mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres 
(BOE núm. 288, 28.11.2014).

 

Ordre HAP/2373/2014, 
de 9 de desembre, per la 
qual es modifica l’Ordre 
EHA/3111/2009, de 5 de 
novembre, per la qual s’aprova 
el model 390 de declaració - 
resum anual de l’Impost sobre 
el Valor Afegit, i els models 
tributaris de l’Impost sobre el 
Valor Afegit 303 d’autoliquidació 
de l’impost, aprovat per 
l’Ordre EHA/3786/2008, 
de 29 de desembre, i 322 
d’autoliquidació mensual 
individual del Règim especial 
del Grup d’entitats, aprovat per 
Ordre EHA/3434/2007, de 23 
de novembre, així com el model 

763 d’autoliquidació de l’Impost 
sobre activitats de joc en els 
supòsits d’activitats anuals o 
plurianuals, aprovat per Ordre 
EHA/1881/2011, de 5 de juliol 
(BOE núm. 306, 19.12.2014).

 

Reial decret 1073/2014, de 
19 de desembre, pel qual 
es modifiquen el Reglament 
de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, aprovat pel Reial decret 
1624/1992, de 29 de desembre, 
el Reglament general de les 
actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària 
i de desenvolupament de 
les normes comunes dels 
procediments d’aplicació dels 
tributs, aprovat pel Reial decret 
1065/2007, de 27 de juliol, i el 
Reglament pel qual es regulen 
les obligacions de facturació, 
aprovat pel Reial decret 
1619/2012, de 30 de novembre 
(BOE núm. 307, 20.12.2014).

 

Reial decret 1006/2014, de 
5 de desembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 8/2014, de 
22 d’abril, sobre cobertura per 
compte de l’Estat dels riscos 
de la internacionalització de 
l’economia espanyola (BOE 
núm. 308, 22.12.2014)

Resum de les  
novetats legislatives

 

Llei 16/2014, de 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea (BOE 
núm. 309, 23.12.2014).

 

Llei 34/2014, de 26 de 
desembre, de mesures en 
matèria de liquidació i ingrés de 
quotes de la Seguretat Social 
(BOE núm. 313, 27.12.2014).

 

Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 
l’any 2015 (BOE núm. 315, 
30.12.2014).

 

Reial decret llei 17/2014, de 
26 de desembre, de mesures 
de sostenibilitat financera 
de les comunitats autònomes 
i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic (BOE núm. 
315, 30.12.2014).

 

Ordre HAP/2469/2014, de 
29 de desembre, per la 
qual es modifica l’Ordre 
EHA/524/2008, de 26 de 
febrer, per la qual s’aproven 
les normes sobre les despeses 
subvencionables dels 
programes operatius del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
regional i del Fons de Cohesió 
(BOE núm. 315, 30.12.2014).
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1. Pots disposar dels estalvis a partir del primer any. Del primer al segon any, s’aplica un 2,5% de penalització; del segon al tercer any, un 1%, i 
a partir del tercer any, no hi ha cap tipus de penalització. A partir del cinquè any, no s’ha de tributar pels rendiments.
2. Rendibilitat mitjana del Pla Universal des del 2005 fins al 31 de desembre de 2013: 5,55%. Les rendibilitats passades no pressuposen les 
rendibilitats futures.
3. Aquest exemple és de caràcter informatiu. Els termes corresponents queden supeditats a la normativa legal, estatutària i reglamentària 
vigent. La simulació s’ha fet amb hipòtesis de rendibilitat del 5% a llarg termini, que es pot modificar trimestralment en funció de la rendibili-
tat financera esperada de les inversions. La rendibilitat a compte que es preveu per al primer trimestre del 2015 és del 4,25%, més un 
complement de rendibilitat, si escau, a finals d’any.

  Estalviar és tan 
fàcil com això

Una mà 
d’avantatges! 

5.000 €
Aportació màxima anual

× 5 años
Per estalviar impostos1

+ del 5 %
Rendibilitat mitjana
del Pla Universal2

= 3.567 €
Rendiments sense cap impost3

5 nits d´hotel
Demana’l abans del 31 de març de 2015* 
i entraràs en el sorteig

Estalvia’t 
els impostos

* Data de contractació, des de l’1 de gener de 2015.
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Per a més informació, truca al 914 35 24 86 o envia un correu a buzon@mutualidadabogacia.com
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

Llei 31/2014, de 3 de 
desembre, per la qual 
es modifiquen diver-
sos preceptes de la 
Llei de societats de 
capital per a la millora 
del govern corporatiu

 

E
l dia 4 de desembre 
de 2014 va ser pu-
blicada aquesta llei, 
suposadament, per 
a la millora del go-
vern corporatiu. La 

norma pretén atorgar més prota-
gonisme a la Junta d’Accionistes 
en les decisions empresarials, in-
troduint controls més estrictes de 
les remuneracions dels directius i 
regulant la responsabilitat per la 
seva gestió, a més d’augmentar la 
transparència en les informacions 
a subministrar per la societats als 
comptes anuals. 

A continuació, exposarem breument, 
les pr incipals modif icacions i 
nove ta t s ,  que  hau ran  de  se r 
adoptades a la pr imera Junta 
General que cada societat celebri 
en l’exercici 2015.
 
1. En relació a les Juntes Generals 
i els Drets dels Socis.
La  re fo rma t rac ta  de  ga ran t i r 
que els accionistes es pronunciïn 
d e  f o r m a  s e p a r a d a  s o b r e  e l 
nomenament ,  la  ree lecció o la 
s e p a ra c i ó  d ’a d m in i s t r a d o r s  i 
les modif icacions estatutàr ies , 
i  que puguin  emetre  de fo rma 
d i f e r e n c i a d a  e l  s e u  v o t  p e r 
a  t o t e s  a q u e l l e s  p r o p o s t e s 
d’acord en relació a assumptes 
substancia lment  independents 
(arts. 197 bis). 

Respecte al tractament jurídic dels 
conflictes d’interès, s’estableix una 
clàusula específica de prohibició 

l’administrador de guardar secret 
respecte la informació obtinguda 
en l’exercici del càrrec, fins i tot 
després del seu cessament (ar t. 
221). Es facilita la interposició de 
l’acció social de responsabilitat, 
permetent  la  seva interposic ió 
directa en cas d’infracció del deure 
lleialtat.

El Consell d’Administració haurà 
de reunir-se, com a mínim, una 
vegada al tr imestre, assistint-hi 
personalment els consellers a les 
sessions. La f inali tat d’aquesta 
mesura  és  que  mant ingu i  una 
presència constant en la vida de 
la societat. Així mateix, es preveu 
que, en cas de representació per 
a l’assistència a un Consell,  els 
consel lers no executius només 
puguin delegar en un altre conseller 
no executiu (arts. 245,3 i ss.).

La relació de la societat amb el 
seu Conseller Delegat haurà de 
recollir-se per escrit mitjançant un 
contracte que inclourà els diferents 
conceptes retr ibut ius ,  incloent 
l ’e ve n t u a l  i n d e m n i t z a c i ó  p e r 
cessament anticipat. S’aprovarà 
p e r  u n a  m a j o r i a  q u a l i f i c a d a 
de l  conse l l  i  l ’a bs ten c i ó  de l s 
interessats (art. 249) incorporant-
se per annex a l’acte de la Junta 
que ho aprovi.

Finalment, i com a novetat, s’inclou 
un nou ar ticle 249 bis, amb les 
facultats indelegables del Consell, 
amb la finalitat de reservar-li les 
decisions corresponents al nucli 
essencial de la gestió i supervisió 
de  la  soc ie ta t ;  en t re  e l l e s  ca l 
destacar la pròpia organització 
i  func ionament  de la  soc ietat , 
el nomenament o destitució del 
conseller delegat o dels directius 
que depenguin directament del 
Consell, o la determinació de les 
polítiques generals i estratègies de 
la mateixa societat.
 

d e  d r e t  d e  v o t  e n  e l s  c a s o s 
d’eventuals conflictes d’interès, 
i una presumpció d’infracció de 
l’interès social en els casos en què 
l’acord social hagi estat adoptat 
amb el vot determinant del soci o 
dels socis culpables en un conflicte 
d’interès (art. 190).

Ta m b é  s ’a t r i b u e i x  a  l a  J u n t a 
l a  d e c i s i ó  s o b r e  o p e r a c i o n s 
essencials, entenent-se aquestes 
com aquelles en les quals el volum 
superi el 25% del total d’actius del 
balanç (art. 160).

En relació a la impugnació d’acords 
socials, les novetats introduïdes 
per la Llei – (art. 204 a 206) són:

- La desaparició de la distinció 
e n t r e  a c o r d s  n u l s  ( p e r  l a 
infracció d’un precepte legal) 
i  e ls  anu l · lab les  (per  a l t res 
infraccions).

-  L’ a m p l i a c i ó  d e l  t e r m i n i 
d ’ i m p u g n a c i ó ,  q u e  p a s s a 
dels quaranta dies a un any. 

-  S’ex ige ix  a lmenys l ’1% del 
capital per poder exercir l’acció 
d’impugnació.

 
 
2. Administració de la Societat.
L a  L l e i  e s t ab le i x  e l s  deu res  i 
règ im de  responsab i l i t a t  de ls 
a d m in i s t r a d o r s ,  t i p i f i c a n t  d e 
fo rma més p rec isa  e ls  deures 
d e  d i l i g è n c i a  i  l l e i a l t a t  i  e l s 
p r o c e d i m e n t s  q u e  s ’ h a u r i e n 
de  segu i r  en  cas  de  con f l i c te 
d’interès, i el règim de dispensa 
(arts. 225 a 232).

S ’ a m p l i a  l ’ a b a s t  d e  l a 
r e s p o n s a b i l i t a t ,  i n c l o e n t  l a 
d e v o l u c i ó  d e  l ’ e n r i q u i m e n t 
in jus t  a  més de l  pagament  de 
la  indemni t zac ió  a  la  Soc ieta t 
p e l  d a n y  c a u s a t  (a r t .  24 1 ) . 
També estab le ix  l ’ob l igació  de 

Ampliació de les reformes legislatives
PER JOAQUIM JUBERT, COL·LEGIAT NÚM. 14.849

8  FEBRER 2015  MÓN JURÍDIC  



 

3. Retribució de l’òrgan 
d’administració.
E l  s i s tema de  remunerac ió ,  a 
aprovar per la Junta de socis, - tot i 
que la distribució de l’import entre 
els administradors correspondrà 
a l’òrgan d’administració-, haurà 
d ’estar  or ientat  a  promoure la 
rendibilitat i  sostenibili tat de la 
societat a llarg termini. Per això, la 
remuneració dels administradors 
haurà de ser raonable,  d ’acord 
amb la situació econòmica de la 
companyia i  amb les funcions i 
responsabi l i tats que e ls siguin 
atribuïdes.

Q u a n  e l s  c à r r e c s  n o  t i n g u i n 
caràcter gratuï t ,  e l  s is tema de 
rem un e ra c i ó  hau rà  d ’e s t a b l i r 
e l s  c o n c e p t e s  r e t r i b u t i u s  a 

percebre, designant la retribució 
f ixa anual, la retribució variable 
a m b  i n d i c a do r s  i  p a rà m et re s 
de referència, i tots els termes i 
condicions dels seus contractes, 
com d i e te s ,  p l ans  d ’e s t a l v i  o 
p e n s i o n s ,  i n d e m n i t z a c i o n s  i 
pr imes (ar t.217) que hauran de 
de ta l l a r- se  a  l a  memòr ia  de ls 
comptes.

4. Altres modificacions.
S ’amp l i a  e l  con t i ngu t  i  de t a l l 
de  l ’ i n fo rme de  ges t ió  que  ha 
d’acompanyar els comptes anuals 
de  la  soc ie t a t ,  l ’evo luc ió  de ls 
re su l t a t s  i  expec t a t i ve s ,  amb 
indicadors no només f inancers. 
S ’ i n c l o u  l ’ o b l i g a t o r i e t a t  d e 
publicar els períodes mitjans de 
pagament a proveïdors (art. 262).

En matèria de societats cotitzades 
s’amplien amb escreix el drets de 
par ticipació i  d ’ informació dels 
socis (arts. 518 a 524), la regulació 
d e l s  ò r g a n s  d ’a d m i n i s t r a c i ó 
amb dis t incions re lat ives a les 
c a te go r i e s  d e  re p re s e n t a n t s , 
l a  reducc ió  de ls  mandats ,  l e s 
comissions del consell, i diverses 
a l t r e s  q ü e s t i o n s ,  t o t e s  e l l e s 
recollides en un llarguíssim article 
529 que fa de calaix de sastre.

Finalment, es modifiquen la Llei 
24/ 1 9 8 8 ,  de  28  de  j u l i o l ,  d e l 
Mercat de Valors i Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

CIVIL 
 
 
 
 
 

El Tribunal Suprem fixa novament la 
doctrina en relació amb l’aplicació de 
la clàusula “rebus sic stantibus” en 
una relació arrendatària d’un edifici 
destinat a hotel i l’aparcament perti-
nent. L’empresa hotelera, arrendatà-
ria, va sol·licitar la resolució de dos 
contractes subscrits amb l’arrenda-
dora, per falta de lliurament de la 
possessió dels dos hotels i, subsidi-
àriament, que es declaressin modi-
ficats ambdós contractes per tal de 
mantenir l’equilibri de les recíproques 
prestacions, reduint la renda vigent.

La Sala afirma que el necessari ajus-
tament de les institucions a la realitat 
social ha produït un canvi progressiu 
de la concepció tradicional d’aques-
ta figura de manera que s’ha anat 
abandonant la idea del seu caràcter 
restrictiu, optant-se per una aplica-
ció normalitzada en atenció a l’actual 
crisi econòmica d’efectes profunds i 
prolongats de recessió econòmica, 
que pot ser considerada obertament 
com un fenomen d’economia capaç 
de generar un greu trastorn o muta-
ció de les circumstàncies. Entén que 
el context econòmic del moment va 
formar part de la base econòmica 
del negoci.

En conseqüència, el Tribunal Suprem 
declara aplicable la clàusula “rebus 
sic stantibus” i, en el cas concret, es 
conclou com a raonable una mode-

Resum de les  
novetats jurisprudencials

ració de la renda inicialment pactada 
en un 29% de reducció i amb durada 
fins al final de l’exercici 2015, i això 
per haver-se justificat la significativa 
caiguda en el sector, la disminució 
de vendes i ingressos mitjans per 
habitació i el consegüent registre de 
pèrdues de l’empresa arrendatària.

El Tribunal Suprem fixa com a doc-
trina jurisprudencial que «quan un 
guardador de fet presti a un menor 
la necessària assistència, suplint 
l’incompliment dels progenitors 
dels deures de protecció establerts 
per les lleis respecte de la guar-
da d’aquell, ni s’exclou ni s’imposa 
declarar la situació de desempara-
ment, havent de ser les circumstàn-
cies concretes de la guarda de fet, 
interpretades a l’empara del superior 
interès del menor, les determinants 
a l’hora de decidir la situació jurídica 
respecte del seu eficaç protecció».

LABORAL
 

Aquesta sentència afirma que no 
es considera salari en espècie la 

concessió o posada a disposició 
del treballador d’un vehicle sem-
pre que aquest s’utilitzi com a ins-
trument de treball destinat a l’ac-
tivitat laboral. En aquest cas, el 
treballador ocupava la posició de 
director comercial, considerant-se 
el cotxe instrument necessari per 
a l’exercici del càrrec, havent de 
justificar les despeses efectuades 
per a l’exercici de les funcions la-
borables, de manera que es justi-
fica com a eina de treball. A més 
d’això, es regula en el contracte de 
treball pel que fa a la retribució de 
l’automòbil posat a disposició, de 
manera que es considera el cotxe 
com un instrument necessari per a 
l’exercici del càrrec, concloent que 
l’ús del cotxe no és valorable com 
a salari en espècie.

La sentència declara que no vul-
nera el dret al secret de les co-
municacions d’un treballador la 
utilització d’una conversa, a través 
de l’aplicació Whatsapp, per jus-
tificar seu acomiadament discipli-
nari. En el cas d’actuacions, l’ac-
tora treballava com a infermera en 
una residència geriàtrica i va ser 
acomiadada per negligència per 
la distribució irregular de medica-
ments als residents de la mateixa. 
L’empresa va aportar, com evidèn-
cies dels motius del seu acomia-
dament, un visionat de les càme-
res de seguretat i una conversa de 

Clàusula “rebus sic 
stantibus” en un con-
tracte d’arrendament 
d’immoble destinat  
a hotel

TRIBUNAL SUPREM, 
9 D’OCTUBRE DE 2014

N
O
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E
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T
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RISPRUDENCIA
L �
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Guarda de fet dels 
avis paterns. Decla-
ració de la situació 
de desemparament.
TRIBUNAL SUPREM, 
21 DE NOVEMBRE DE 2014

Posada a disposició 
d’un vehicle a un di-
rector comercial no 
és considerat com a 
salari en espècie a 
l’estar destinat a la 
seva activitat laboral

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA D’ARAGÓ, 
13 DE MARÇ DE 2013

Acomiadament dis-
ciplinari: conversa de 
whatsapp facilitada a 
l’empresa per una de 
les interlocutores no 
vulnera el dret al secret 
de les comunicacions

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE GALÍCIA, 
25 D’ABRIL DE 2014
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WhatsApp. Doncs bé, la Sala rati-
fica que no es vulnera el secret de 
les comunicacions, contemplat en 
l’article 18.3 de la Constitució Es-
panyola, ja que el coneixement de 
la conversa privada l’empresa el té 
per la revelació de l’altra interlo-
cutora, o sigui d’una de les inter-
vinents en aquesta conversa i va 
ser ella qui va facilitar la conversa 
a l’empresa.

El Tribunal Suprem obre la via a 
què les empreses puguin executar 
un Expedient de Regulació d’Ocu-
pació (ERO) per després subcon-
tractar el servei que prestaven els 
empleats acomiadats. Així, l’Alt 
Tr ibunal conf irma la sentència 
145/2013 del 15 juliol 2013 per la 
qual l’Audiència Nacional avalava 
un ERO de 410 treballadors que es 
va realitzar a l’efecte de subcon-
tractar a menor cost, descartant 
que la bona fe negociadora quedés 
en entredit pel sol fet que l’empre-
sa hagi acudit a l’externalització 
d’una part de la seva activitat com 
a via per reduir costos mitjançant 
l’amortització dels corresponents 
l locs de treball .  Aix í ,  e l  Tr ibu-
nal considera raonable que s’opti 
per l’externalització dels serveis 
a l’efecte d’assegurar una gestió 
que compensi les pèrdues econò-
miques acumulades.

PENAL
 

El  Tr ibunal  Const i tuc iona l ,  en 
aquesta novíssima sentència, re-
interpreta l’últim paràgraf de l’ar-
ticle 623.1 del Codi Penal, que es-
tableix els criteris per a considerar 
la reiteració en les faltes de furt. El 
referit paràgraf assenyala que “per 
apreciar la reiteració s’atendrà al 
nombre d’infraccions comeses, 
hagin estat o no enjudiciades, i a 
la seva proximitat temporal”.

Doncs bé, l’Alt Tribunal deixa clar, 
a partir d’una qüestió de consti-
tucionalitat, que aquestes infrac-
cions han d’haver estat comeses, 
i això vol dir que han d’haver estat 
jutjades i recaigut sentència fer-
ma sobre elles.

El paràgraf que comentem ja va 
ser polèmic quan va entrar en vi-
gor, atès que una simple lectura 
mostrava el seu xoc frontal amb 
el principi de presumpció d’inno-
cència, raó per la qual es va plan-
tejar la qüestió al Tribunal, que 
finalment ha donat lloc a aquesta 
sentència.

Per tant, a partir d’aquesta reso-
lució, només es poden tenir en 
compte, a efectes d ’estimar la 
reiteració com a circumstància 
agreujant específ ica de la falta, 
aquells furts sobre els quals hagi 
recaigut condemna.

PROCESSAL
 

L’article 6, 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 consu-
midors, s’ha d’interpretar en el sentit 
que no s’oposa a una disposició nacio-
nal en què el jutge nacional que coneix 
d’un procediment d’execució hipotecà-
ria està obligat a fer que es recalculin 
les quantitats degudes en virtut de la 
clàusula d’un contracte de préstec hi-
potecari que fixa interessos de demora 
calculats a partir d’un tipus superior a 
tres vegades l’interès legal dels diners 
per tal que l’import d’aquests interes-
sos no excedeixi aquest límit. Cal que 
l’aplicació de la disposició nacional:

- no prejutgi l’apreciació per part 
d’aquest jutge nacional del caràc-
ter abusiu d’aquesta clàusula i

-  no impedeixi que aquest ma-
teix jutge deixi sense aplicar la 
clàusula en qüestió en el cas que 
apreciï que és « abusiva » en el 
sentit de l’ article 3, apartat 1, de 
la Directiva

En suma, el Tribunal de Justícia se-
nyala que l’obligació de respectar el 
límit màxim d’interès de demora no 
impedeix que el jutge pugui conside-
rar que una clàusula per la qual s’es-
tableixen aquests interessos tingui 
caràcter abusiu.

Criteris per considerar 
la reiteració en les 
faltes de furt

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,  
6 DE NOVEMBRE DE 2014

Admissió de la sub-
contractació del servei 
després d’un ERO

TRIBUNAL SUPREM,  
23 DE SETEMBRE DE 2014 

Càlcul dels interes-
sos de demora en un 
contracte de préstec 
hipotecari i clàusules 
abusives

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA, 
21 DE GENER DE 2015
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ACTUALITAT 
AQUÍ ARA

“Charlie Hebdo”:  
la llibertat d’expressió

la llibertat d’expressió amb relació 
als sentiments religiosos, quan es 
manifesta a través de la sàtira.

Les conviccions religioses són 
part integrant del dret fonamental 
a la llibertat religiosa, que com a 
tal comporta el dret a professar-
les i manifestar-les i també a no 
tenir-ne cap i refusar qualsevol 
concepció transcendent de la vida. 
El manteniment de l’ordre públic 
en la manifestació d’aquesta 
llibertat és l’únic límit que l’article 
16.1 de la Constitució estableix.

La sàtira és una de les senyes 
d’identitat de la llibertat d’expressió 
en una societat oberta, basada en 
la llibertat de la persona adulta de 
discernir que és allò que vol llegir 
o veure sense cap constrenyiment 
que no siguin les seves pròpies 
conviccions polítiques, socials o 
religioses. El Tribunal Europeu de 
Drets Humans ha reiterat tantes 
vegades que la llibertat d’expressió 
és un dret que comprèn “no solament 
les expressions considerades com 
a inofensives o indiferents, o que 
siguin acollides favorablement, 
sinó també aquelles que puguin 
inquietar l’Estat o a una part de 
la població, doncs així resulta del 
pluralisme, la tolerància i l’esperit 
d’obertura sense els quals no 
existeix una societat democràtica” 
(Cas Lingens, 1986, entre d’altres). 
La sàtira pot provocar o deixar 
indiferent: és la persona i únicament 
ella la que ha de decidir, sense 
intermediaris que puguin suplantar 
la seva autodeterminació personal 
al respecte. És clar, però, que l’únic  
límit  a la sàtira ha de ser la incitació 
a l’odi o a la violència.

Marc Carrillo
Catedràtic de Dret Constitucional
Universitat Pompeu Fabra

L 
’article 20.1 a) de la 
Constitució espanyola 
(CE)  reconeix del dret 
a expressar i difondre 
l l i u re m e n t  p e ns a -
ments, idees i opi-

nions mitjançant la paraula, l’escrit 
o qualsevol altre mitjà de repro-
ducció. Des de l’Esmena primera 
a la Constitució dels Estats Units, 
seguint per totes les constitucions 
democràtiques del món, la llibertat 
d’expressió és reconeguda com un 
pilar essencial de l’Estat de dret. La 
massacre comesa contra la redac-
ció de la publicació satírica “Charlie 
Hebdo” a París ha tornat a suscitar 
un debat, aquesta vegada de forma 
molt dramàtica, sobre els límits de 

LA LLIBERTAT RELIGIOSA, EL DRET  A PARTICIPAR DE DETERMINATS SENTIMENTS, COM A 
DRETS PERSONALÍSSIMS DE LA PERSONA I LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ SÓN ASPECTES  
QUE L’AUTOR ANALITZA ARRAN DE L’ATEMPTAT CONTRA EL SETMANARI SATÍRIC DE PARÍS

12  FEBRER 2015  MÓN JURÍDIC  



La llibertat religiosa i el dret 
a participar de determinats 
sentiments del mateix caràcter 
forma part de l’àmbit dels drets 
personalíssims de l’individu. En el 
marc, per exemple,  d’un estat com 
a Espanya en què cap confessió té 
caràcter estatal (art. 16.2 CE), és a 
dir, que és aconfessional, o d’una 
república laica com estableix la 
Constitució de França (art. 1),  la 
religió i les conviccions que se’n 
derivin formen part de l’àmbit 
privat de la persona, que no poden 
ser imposades a ningú que pensi 
diferent. Certament, en la mesura 
que és un dret fonamental l’Estat ha 
de garantir la llibertat de creences i 
la seva manifestació externa.

Però, per preservar el legítim 
sentiment religiós, el que no es 
pot fer és impedir l’exercici d’altres 
drets fonamentals que per la seva 
naturalesa en una societat lliure, 
com és la crítica satírica, queden 
extramurs del reducte de la vida 
privada, perquè els seus efectes 
poden interessar a la societat. 
Altrament dit, les conviccions 
religioses cristianes, jueves o 
musulmanes, entre moltes altres, 
són patrimoni privat d’aquells que 
hi participin dels seus dogmes de 
fe, de la seva idea moral de la vida 
o del món, però el que no poden 
pretendre és que no siguin objecte 
d’escrutini públic, ja sigui a través, 
per exemple, d’un còmic satíric 
imaginatiu o groller,  o d’un assaig, 
sigui fonamentat  o pamfletari, que 
pretengui denunciar, per exemple, 
manifestacions dels seus respectius 
fonamentalismes morals.  Al 
capdavall, sempre haurà de ser la 
persona com ésser racional la que 
valori allò què llegeix i tregui les 
seves conseqüències. Cal reiterar-
ho: l’únic límit tangible en termes 
jurídics és que mitjançant la 
llibertat d’expressió s’estigui fent 
una incitació a la violència contra 
una minoria religiosa.

D’acord amb aquestes premisses, 
no és admissible remetre a la 
legislació penal la protecció del 
sentiment religiós quan aquest 
ha de quedar a l’estricte àmbit 

privat de la persona. Per això, 
és constitucionalment molt 
qüestionable la previsió de l’article 
525.1 del Codi Penal, que castiga 
amb la pena de multa l’ofensa dels 
sentiments religiosos dels membres 
d’una confessió religiosa, a través 
de la paraula, per escrit o mitjançant 
qualsevol tipus de document, 
escarni dels seus dogmes, creences, 
ritus o cerimònies, etc., així com 
també d’aquells que no professin 
cap religió o creença. Arribat el 
cas de l’aplicació específica per la 
jurisdicció penal d’aquest precepte, 
hi haurien bones raons per a què el 
jutge promogués davant el Tribunal 
Constitucional ex art. 163 CE, una 
qüestió d’inconstitucionalitat sobre 
la validesa d’aquesta dissortada 
previsió del precepte penal 
esmentat. 

L’article 10.2 del Conveni Europeu 
de Drets Humans estableix que 
l’exercici de la llibertat d’expressió 
comporta drets i responsabilitats 
i que podrà ser sotmès a 
determinades condicions previstes 
per la llei que, entre d’altres, 
constitueixin mesures per una 
societat democràtica. Doncs bé, 
el cas de la simple crítica satírica 
de la religió no pot ser encabit en 

cap cas en aquest límit exigible en 
una societat democràtica. Ans el 
contrari, la crítica  ha de ser una 
exigència d’aquest model de societat 
que demanda escrutar les seves 
institucions representatives i els 
valors religioses. I no s’hi val invocar 
l’autocontenció o la censura en 
aquesta forma d’expressió, acollint-
se, per exemple, a Espanya, al fet 
que la Constitució estableix que 
els poders públics hauran de tenir 
en compte les creences religioses 
de la societat espanyola i que han 
mantingut relacions de cooperació 
amb l’església catòlica i la resta de 
confessions. Com tampoc es pot 
apel·lar a França el nou concepte 
de laïcitat positiva, a fi de promoure 
una acció de l’Estat limitativa de 
llibertat de crítica per protegir les 
conviccions religioses.

La separació entre l’Estat i les 
esglésies impedeix al primer 
desenvolupar un paper actiu en 
favor de la defensa dels dogmes 
de qualsevol confessió religiosa. 
Certament, la llibertat religiosa 
l’obliga a protegir el seu exercici i 
facilitar la manifestació de llurs ritus, 
però l’Estat no pot anar més enllà, 
sinó és amb el risc de comprometre 
la seva aconfessionalitat.

Per una altra banda, cal subratllar 
que la garantia jurídica de llibertat 
d’expressió no és una qüestió 
d’elegància o de bon gust, finalitats, 
tot sigui dit, sempre desitjables. 
En termes jurídics la qüestió 
és diferent: expressar una idea, 
una crítica, un pensament és la 
llibertat de dir-ho i de difondre’l. 
Que el contingut d’allò que es dóna 
a conèixer a través la paraula o 
la caricatura sigui, per exemple, 
suggeridor, divertit, feridor, gratuït o 
barroer no pot ser un criteri jurídic 
per limitar la seva emissió. Per això, 
el cas de “Charlie Hebdo” és un atac 
a la llibertat d’expressió.

Dit això, malgrat el cinisme de la 
seva defensa per part d’alguns 
responsables polítics assistents a 
la manifestació de París, quan no 
tenen escrúpols a reprimir-la als 
seus països.

Que el contingut d’allò 
que es dóna a conèixer 
a través la paraula 
o la caricatura sigui  
suggeridor, divertit, 
feridor, gratuït o barroer 
no pot ser un criteri 
jurídic per limitar la seva 
emissió. Per això, el 
cas de “Charlie Hebdo” 
és un atac a la llibertat 
d’expressió



“La ciutat morta” i la revisió 
de sentències fermes

L
a recent emissió del 
documental “La ciu-
tat morta”, en rela-
ció al conegut com 
cas 4-F, referent a 
les condemnes de 

diverses persones vinculades al 
moviment “okupa” pels aldarulls 
succeïts a Barcelona el 4 de febrer 
del 2006 en què diversos agents 
de la Guàrdia Urbana van resultar 
ferits, un d’ells de summa grave-
tat, ha plantejat la qüestió de la 
possible revisió o “reobertura” de 
procediments penals en els quals, 
com és el cas, ja ha dictat sentèn-
cia ferma. La sentència del cas 4-F 
va ser dictada, en primera instàn-
cia, per la Secció 8a de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, amb data 
15 de gener 2008, i ratificada en 
el substancial per la sentència del 
Tribunal Suprem núm. 656/2009, 
de 12 de juny.

En el nostre sistema processal pe-
nal l’única via possible per revisar 

 

 
una sentència ferma dictada per 
qualsevol jutjat o tribunal penal 
és l’anomenat “recurs de revisió” 
regulat en els arts. 954-961 de la 
LECriminal. En aquest sentit cal 
diferenciar entre revisió de la re-
solució judicial, és a dir, proce-
diment amb capacitat per a mo-
dificar la decisió de la resolució 
que revisa, d’altres procediments 
que directament o indirectament 
poden comportar la revisió d’una 
resolució judicial, però que tenen 
la finalitat de reformar o canviar 
la seva decisió. En aquest sentit, 
per exemple, una demanda de res-
ponsabilitat civil de jutges o ma-
gistrats (art. 411 de la LOP Judi-
cial) pot suposar la revisió o ree-
xamen de la tasca judicial i de les 
resolucions dels magistrats o jut-
ges demandats, però en cap cas 
comportarà la reforma d’aquestes 
resolucions (art. 413.2 de la LOP 
Judicial).

El recurs de revisió: causes 
L’art. 954 de la LECriminal con-
templa quatre casos o vies de 
revisió que són:

1r. Quan estiguin patint condemna 
dues o més persones en virtut de 
sentències contradictòries per un 
mateix delicte que no hagi pogut 
ser comès més que per una sola. 
És un supòsit de difícil concurrèn-
cia en l’actualitat, ja que compor-
taria el coneixement i la decisió 
en dos procediments totalment 
diferenciats d’un mateix fet (que 
a més només ha pogut ser co-
mès per una sola persona) contra 

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

L’EMISSIÓ D’AQUEST DOCUMENTAL HA SUSCITAT EL DEBAT SOBRE LA POSSIBILITAT DE 
LA REOBERTURA D’AQUEST CAS JA JUTJAT. ANALITZAT DES D’UNA VESSANT JURÍDICA, 
TROBAREU TOT SEGUIT LES TRADICIONALS 4 VIES DE REVISIÓ D’UNA SENTÈNCIA, LA 
CRÍTICA DE LA CAUSA RELATIVA A LA FALSEDAT DOCUMENTAL I UNA ESPECIAL MENCIÓ 
DELS NOUS ELEMENTS DE PROVA POSTERIORS A LA SENTÈNCIA, AMB LA INDICACIÓ DELS 
SUPÒSITS QUE LA JURISPRUDÈNCIA PREVEU.

Juan Carlos Zayas
Col·legiat núm. 14.416
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dos autors diferents. A la pràctica 
aquest supòsit comportaria que la 
víctima ha declarat falsament en 
algun d’ells, acusant dels mateixos 
fets que només poden haver estat 
comesos per un subjecte actiu a 
dues persones diferents.

2n. Quan estigui patint algun con-
demna com a autor, còmplice o en-
cobridor de l’homicidi d’una perso-
na l’existència s’acredita després 
de la condemna. Aquest supòsit es-
tà fundat en el famós cas del “Crim 
de Cuenca” i tracta d’evitar la con-
demna per un homicidi en què no 
apareix el cadàver i posteriorment la 
suposada víctima apareix amb vida.

3r. Condemna fundada en docu-
ments o testimoni posteriorment 
declarats falsos; o confessió obtin-
guda mitjançant violència o exac-
ció, sempre que aquests fets siguin 
declarats com a tals en sentència 
ferma. Amb aquesta finalitat es 
podran  practicar a la causa (en 
la qual es declari la falsedat o ob-
tenció il·lícita del testimoni o con-
fessió) les proves necessàries per 
l’aclariment dels fets i la preserva-
ció de proves anticipades la desa-
parició facin impossible la revisió.

La doctrina critica, amb raó, la re-
ferència al primer supòsit, consis-
tent en la falsedat documental com 
a fonament de la revisió, ja que és 
difícilment comprensible que en el 
judici que ha donat lloc a la sentèn-
cia, la revisió de la qual es pretén, 
no s’hagi suscitat i resolt la qüestió 
de la possible falsedat de qualsevol 
document o element de convicció.

Una altra qüestió que sí que es pot 
produir en la pràctica és la demos-
tració posterior que un testimoni de 
càrrec ha faltat a la veritat i el testi-
moni es declara fals per sentència. 
En aquest cas, aquesta declaració 
de falsedat podria donar lloc a re-
visió autoritzada en aquest supòsit.

4t. Nous elements de prova pos-
teriors a la sentència. Aquest és 
potser el cas que més transcen-
dència pràctica té i que, de fet, 
permet el major nombre de revisi-

ons. Podem destacar alguns supò-
sits que la jurisprudència s’incar-
dina dins d’aquest supòsit:

4.1) Nul·litat de condemna, pels 
mateixos fets i qualificació jurídi-
ca, d’un mateix condemnat (STS 
21 gener 1991; 23 maig 1996 i 29 
de desembre de 2005)

4.2) Fets nous coneguts després 
de la sentència o encara que ha-
guessin pogut ser coneguts ante-
riorment no van ser al·legats (STS. 
25 febrer 1985)

4.3) Identificació impossible l’au-
tor, per exemple, per estar a la 
presó quan succeeixen els fets; 
quan hi ha hagut suplantació de 
personalitat - cas de germans bes-
sons que s’intercanvien el paper 
d’autor (STS. 26 febrer 1973) -, o 
quan s’acredita que l’autor no te-
nia l’edat legal per ser considerat 
autor. Finalment, en aquest cas, 
cal incloure els supòsits, relativa-
ment freqüents en l’actualitat en 
què els avenços tècnics en matèria 
probatòria- essencialment la prova 

de l’ADN demostren la incompati-
bilitat genètica de l’autor amb les 
mostres o proves obtingudes al 
lloc del crim. Per totes vegeu, la 
STS de 16 de setembre de 2000.

Tot i que la jurisprudència tradi-
cionalment ha considerat aquests 
quatre supòsits com “numerus 
clausus” (STS. 28 novembre 1975 
i 22 d’octubre de 1976) hi ha tam-
bé pronunciaments que permeten 
d’alguna manera estendre o am-
pliar analògicament els casos de 
revisió (STS. 2 de maig de 1977).

El procediment de revisió
1º. Òrgan que coneix la revisió. 
La Sala 2a del Tribunal Suprem en 
matèria penal (art. 57, apartat 1r).

2º. Legitimació. A més del fiscal 
del Tribunal Suprem (a iniciativa 
del Ministeri de Justícia), estan le-
gitimats per a la interposició del 
recurs de revisió (art. 955 LECr.) 
e l  penat i ,  en cas de defunció 
d’aquest, el seu cònjuge o perso-
na que hagi mantingut convivència 
amb el mateix, o els seus ascen-
dents o descendents.

3r. Formalitats. La Llei processal 
no estableix cap requisit de postu-
lació i defensa lletrada per a la in-
terposició del recurs de revisió, per 
la qual cosa s’entén que la presen-
tació del recurs pot ser efectuada 
sense necessitat de procurador ni 
d’advocat, tot i que la possibilitat 
de comparèixer a què fa referència 
l’art. 959 LECr. “Si no comparei-
xen” permet també l’atorgament 
de la representació en el procés 
a un procurador dels Tribunals i la 
direcció lletrada a l’advocat.

4. Efectes de la sentència esti-
matòria de la revisió. L’estimació 
de la revisió pot donar lloc a una 
indemnització contra el propi Estat 
o contra la persona responsable 
de l’error produït en la sentència 
revisada.

Una altra qüestió que es 
pot produir en la pràctica 
és la demostració 
posterior que un 
testimoni de càrrec ha 
faltat a la veritat i el 
testimoni es declara fals 
per sentència. Aquesta 
declaració de falsedat 
podria donar lloc a 
revisió autoritzada en 
aquest supòsit.
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El nuevo impuesto sobre sociedades
 

 

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

LA NUEVA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES HA INTRODUCIDO CAMBIOS MUY IMPORTANTES 
NO SÓLO EN LA REDUCCIÓN DE TIPOS IMPOSITIVOS, SINO TAMBIÉN EN LA DEFINICIÓN DE NUEVOS 
CONCEPTOS, EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE,  EN LA MODIFICACIÓN DE LAS 
DEDUCCIONES VIGENTES Y EN LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO.
POR CARLOS SANTAEUFEMIA RODRÍGUEZ. COLEGIADO NÚM. 31.426

El pasado 28 de noviembre de 2014 se 
publicó en el BOE  la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(IS), quedando derogado el antiguo Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.  Con carácter general, la 
mayoría de modificaciones han entrado en 
vigor a partir del 1 de enero de 2015, sin 
detrimento que algunas de ellas resulten 
de aplicación a partir del ejercicio 2016. 

Los puntos esenciales de la reforma 
afectan a los siguientes extremos: 

CONCEPTOS GENERALES
%�Actividad económica. Se define como 

la ordenación por cuenta propia de los 
medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos con la 
finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios.

%�Arrendamiento de inmuebles. Se 
indica que será necesario  que se utilice 
al menos una persona empleada con 
contrato laboral y a jornada completa, 
sin necesidad de que se disponga 
de un local desde donde se ejerza la 
actividad.

%�Entidad patrimonial. Será aquella 
que no realiza actividad económica 
donde más de la mitad  de su activo 
esté constituido por valores o no esté 
afecto a actividades económicas, 
introduciéndose normas relativas a la 
valoración de dichos elementos.

 
SOCIEDADES CIVILES
%�Tributación por el Impuesto sobre 
Sociedades. Desde el 1 de enero de 
2016, las  sociedades civiles con objeto 
mercantil, no tributarán por el régimen 
de atribución de rentas del IRPF y 
serán sujetos pasivos del IS.

%�Régimen transitorio para la disolución 
y liquidación de sociedades civiles. 

Se introducen unas reglas similares a 
las establecidas para la disolución de 
las sociedades patrimoniales.

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN TEMPORAL
%�Principio de devengo. Se actualiza 

con el contable, con independencia del 
pago o del cobro. 

%�Rentas negativas generadas por la 
transmisión de elementos patrimoniales.  
Cuando se realicen en un grupo 
mercantil, se diferirá su integración en 
el impuesto.

AMORTIZACIONES
%�Tablas de amortización fiscal. Se 

simplifican. 

%�Nuevo supuesto de libertad de 
amortización. Se introduce para  los 
elementos nuevos del inmovilizado 
material con valor unitario de 300 con  
el límite total de 25.000 � anuales. 

DETERIOROS
%�Limitación deterioros deducibles.  Salvo 

créditos por insolvencias específicos y de 
existencias,  el resto no serán deducibles. 

%�Activos intangibles con vida útil 
indefinida (incluido el fondo de 
comercio). Se podrán deducir 
con el límite del 5% del precio de 
adquisición, eliminándose varios de 
los requisitos existentes.

GASTOS DEDUCIBLES
%�Préstamos participativos. Se considera 

como retribución de los fondos propios 
de entidades las vías de financiación 
otorgadas por estos préstamos, no 
siendo deducibles. 

%�Gastos deducibles por atenciones a 
clientes.  Se deducirán en el 1% del 
importe neto de la cifra de negocios 
del ejercicio.

%�Retribución de los administradores. No 
tendrán la consideración de donativo o 
de liberalidad, siendo deducibles; por lo 
tanto y por el momento, se aclaran las 
restricciones que imponía la DGT por 
este concepto.

%�Gastos de operaciones vinculadas. 
No cabrá su deducibilidad si tienen 
una calificación fiscal diferente y no 
generan ingreso o el ingreso está 
exento o sometido a un tipo de 
gravamen inferior al 10%. 

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD  
DE GASTOS FINANCIEROS 
%�Gastos financieros netos. Se eliminan 

partidas derivadas de operaciones en 
paraísos fiscales y de la  extinción de 
relaciones laborales o mercantiles.

%�Beneficio operativo. Se incluirán los 
dividendos cuyo valor de adquisición 
de la participación (inferior al 5%) sea 
superior a 20 millones de euros (antes 
5 millones).

%�Plazo de deducción. Se elimina (antes 
era de 18 años).

%�Limitación adicional. Deducibilidad del 
30% sobre los gastos derivados de  la 
adquisición de participaciones por la 
incorporación a un grupo fiscal o por  una 
operación de reestructuración empresarial.

REGLAS DE VALORACIÓN
%�Transmisión de inmuebles. Se eliminan 

los coeficientes de actualización 
monetaria que suponían una reducción 
de la renta tributable.

OPERACIONES VINCULADAS
%�Obligaciones de documentación. Se 

simplifican para entidades o grupos con 
cifra de negocio inferior a 45 millones 
de euros, no siendo obligatoria para 
ciertas operaciones. 
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%�Perímetro de vinculación.  En el caso 
de socio-sociedad,  se fija en un 25% 
de participación (antes el 5%). 

%�Sociedades profesionales. Nuevas 
reglas de valoración de operaciones 
realizadas entre socio y sociedad.

%�Ajuste secundario. Se incorpora la 
forma de valorar las rentas generadas 
por una vinculación entre socio-
sociedad, la cual se encontraba con 
anterioridad en el RIS.  

%�Régimen sancionador: será menos 
gravoso. 

COMPENSACIÓN DE BASES 
IMPONIBLES NEGATIVAS (BIN)
%�Plazo de compensación. Se suprime 

el plazo de 18 años existente a partir 
del 2016. El límite cuantitativo para 
compensar las BIN será del 50% en 
2015, del 60% en 2016 y del 70% a 
partir del 2017. 

%�Entidades patrimoniales o sin 
actividad. Se incorporan  limitaciones 
relativas a su compensación.

%�Derecho de comprobación de BIN. No 
prescribe, teniendo la Administración 
todas las potestades que tiene en los 
ejercicios no prescritos.

DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA 
E INTERNACIONAL.  
Se limita el método de la deducción, 
existente hasta el momento, y se 
introduce  un método unificado de 
exención de rentas, con las siguientes 
características:

%�Exención por doble imposición. 
��Participación significativa. Cuando 

la participación sea inferior al 5%, 
se exigirá que el valor de adquisición 
sea superior a 20 millones de euros.

 
��Impuesto extranjero del 10%. En 

caso de entidades no residentes y 
de rentas obtenidas en el extranjero 
a través de un establecimiento 
permanente, la participada tiene 
que haber estado sujeta y no 
exenta por un impuesto del 10%, 
salvo que exista un Convenio por 
Doble Imposición con clausula de 
intercambio de información. 

 

%�Deducción por doble imposición. 
��Cuando no se resulte de aplicación la 
exención. Únicamente se podrá aplicar 
la deducción a  dividendos y plusvalías 
de entidades extranjeras, así como al 
impuesto soportado en el extranjero.

 
��Derecho de la Administración a com-
probar las deducciones pendientes.  
El plazo será de 10 años y posterior-
mente, el contribuyente deberá acredi-
tar las deducciones pendientes median-
te autoliquidaciones y  el depósito de la  
contabilidad en el Registro Mercantil.

TIPOS DE GRAVAMEN
La bajada de tipos será progresiva 
durante el 2015 y el 2016: 

%�Tipo  general: se reduce del 30% al 
28% (en 2015) y al  25% (en 2015).

%�Empresas de nueva creación: se  
reduce del 15%-30% al 15% (a partir 
de 2015).

%� Pymes: se reduce del 25%-30%  al 
25%-28% (en 2015) y al 25% (en 
2016).  

DEDUCCIONES 
Se eliminan las deducciones por 
fomento de la TIC, por inversiones 
medioambientales, por reinversión 
de beneficios extraordinarios y por 
reinversión de beneficios. Se modifican 
las siguientes:

%�I+D+i. Se define el concepto de 
“software avanzado” y se limita la base 
de deducción al no poder incluir la 
totalidad de las subvenciones recibidas 
(antes minoración del 65%). 

%�Inversiones en producciones 
cinematográficas. Se incrementa 
la deducción al 20% para el primer 
millón de euros y se introduce una 
nueva deducción del 15% para 
grandes producciones internacionales 
realizadas en España, así como otra 
del 20% sobre los costes directos 
de espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales.

  
%�Reserva de capitalización.  Como 

consecuencia de la eliminación de la 
deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios y con el objetivo de 

fomentar la capitalización empresarial, 
se introduce una nueva reducción en la 
base imponible consistente en el 10% 
del incremento de los fondos propios, 
mantenido durante 5 años,  dotando una 
reserva indisponible  sin necesidad de 
reinversión alguna en ningún tipo de activo.

EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
%�Aplicación del régimen. Se deberán de 

tener en cuenta a todas las entidades 
del grupo mercantil, aunque no podrán 
aplicarlo las entidades patrimoniales.  

%�Reserva de nivelación. Se introduce un 
ajuste del 10% en la base imponible de la 
reserva dotada por las bases imponibles 
negativas que vayan a generar en los 5 
años siguientes sin poder superar  1 millón 
de euros.

CONSOLIDACIÓN FISCAL
%�Configuración del grupo fiscal.  Se 

debe poseer la mayoría de los derechos 
de voto de las entidades incluidas en el 
mismo, pudiéndose incorporar al grupo 
entidades indirectamente participadas 
a través de otras que no formen parte 
del mismo.

%�Opción por el régimen. Se ejercitará 
por el Consejo de Administración y no 
por la Junta de Accionistas.

%�Determinación base imponible.  Se 
establecen nuevas reglas específicas 
para su cálculo, de forma que 
determinados ajustes, como la reserva 
de capitalización o nivelación, se 
realicen teniendo en cuenta todo el 
grupo.

REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL
%�Comunicación de la opción. No será 

necesario comunicar la opción por 
la aplicación del régimen, aunque 
sí su comunicación genérica que 
podrá ser sancionable, en caso de 
incumplimiento, con una multa de 
10.000 euros.

%�Subrogación de BINS de una rama 
de actividad. Podrán compensarse en 
sede de la adquirente.

%�Aportaciones no dinerarias.  Se 
introducen nuevos supuestos para la 
aplicación del régimen.
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El nou règim en l’Impost de la Renda de 
les persones físiques i l’IVA

ces de vida, dipòsits i contrac-
tes financers a través dels quals 
s’instrumenti aquell, sempre que 
no es disposi del capital resultant 
abans de cinc anys des de la seva 
obertura.

5En l ’act iv i tat econòmica de 
lloguer d’immobles, només es 

requereix que s’utilitzi, almenys, 
una persona contractada amb con-
tracte laboral i a jornada completa 
desapareixent el requisit del local. 

6Són rendiments d’activ i tats 
econòmiques els obtinguts pel 

contribuent procedents de la par-
ticipació en una entitat que realit-
za activitats professionals quan es 
donen determinades condicions.  

7La retenció dels professionals 
és del 19% el 2015 i del 18% 

el 2016.  

8Pel mètode d’estimació direc-
ta simplificada, desapareix el 

límit de 4.500 euros, com a des-
pesa deduïble per les quantitats 
abonades a mutualitats alternati-
ves al règim especial de la Segu-
retat Social d’autònoms.  

 

 
9 També es limita la quantia de 

provisions deduïbles i despe-
ses de difícil justificació a un im-
port màxim de 2.000 euros anuals.  

10S’estableixen, a par tir de 
2016, nous requisits per a 

l’aplicació del mètode d’estimació 
objectiva, reduint les activitats que 
es poden acollir a aquest, així com 
els límits quantitatius.  

11En les transmissions d’im-
mobles s’eliminen els coefi-

cients de correcció monetària, si 
bé és mantenen, amb el límit de 
400.000 euros per contribuent, 
els coeficients d’abatiment pels 
béns adquirits abans del 31 de 
desembre de 1994, que permeten 
una reducció fiscal, aplicable al 
guany obtingut fins al 20 de gener 
del 2006.  

12Es crea l’exempció, amb el 
límit de 240.000 euros, per 

transmetre un element patrimoni-
al, de les plusvàlues per a majors 
de 65 anys si es constitueix una 
renda vitalícia que complementi 
la pensió, en el termini de sis me-
sos des de la data de l’alteració 
patrimonial.  

13És redueixen els mínims per 
a les aportacions a plans de 

pensions a 8.000 euros anuals, 
i el límit del 30% de la suma de 
rendiments nets del treball i d’ac-
tivitats econòmiques i es permet 
el seu rescat anticipat a partir del 
desè any d’antiguitat de les seves 
aportacions.  

ACTUALITAT 
AQUÍ ARA LEGISLACIÓ

DES DE L’1 DE GENER DE 2015, ESTAN EN VIGOR LES NOVETATS EN LA NORMATIVA SOBRE 
L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I L’IVA (EXCEPTE ALGUNS 
APARTATS ESPECÍFICS). DEL PRIMER, DESTAQUEN ELS NOUS TIPUS APLICABLES A LA 
BASE DE L’ESTALVI; DEL SEGON, QUE L’OBJECTIU BÀSIC HA ESTAT LA SEVA ADAPTACIÓ A 
LA DIRECTIVA DE 2006.

Josep Guiu Badia
Col·legiat núm. 19.907

La famosa reforma fiscal ja ha arri-
bat. Ha suposat, d’una banda, una 
flamant nova Llei de l’impost de 
societats, ja comentada i, de l’al-
tra, ha modificat l’IRPF i l’IVA. Tot 
seguit us oferim les novetats més 
significatives d’ambdós impostos.

Novetats de l’IRPF

1 S’estableix un límit de 180.000 
euros en l’exempció de les in-

demnitzacions per acomiadament.  

2S’elimina la reducció del 100 % 
per als arrendaments a joves 

menors de 30 anys. Així mateix, se 
suprimeix la deducció per lloguer 
d’habitatge per als arrendataris 
que signin el seu contracte d’ar-
rendament a partir de l’1 de gener 
de 2015.  

3S’elimina l’exempció de 1.500 
euros per dividends i participa-

cions en beneficis.  

4Es crea el Pla d’Estalvi a Llarg 
Termini, pel qual s’estableix 

una exempció pels rendiments 
positius generats per asseguran-

IRPF: Es rebaixen 
els trams i els tipus 
de l’Escala General i 
s’incrementen els mínims 
familiars i s’estableix una 
nova tributació en les 
plusvàlues immobiliàries 
i en l’estalvi
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14Augmenten els mínims per-
sonals i familiars. El mínim 

personal exempt de tributar se-
rà de 5.550 euros. També incre-
menta el mínim per edat superior 
a 65 anys o 75 anys, que seran, 
respectivament, de 1.150 i 1.400 
euros anyals. El mínim anyal per 
descendents pel primer fill serà de 
2.400 euros, pel segon de 2.700 
euros, pel tercer 4.000 euros i pel 
quart i següents de 4.500 euros.

15El nombre de trams a l’esca-
la general de l’impost, és re-

dueix a set, i el tipus mínim passa 
a ser del 20% el 2015, i el 19% el 
2016. El tipus màxim de gravamen, 
en l’escala estatal, serà del 47% el 
2015, i del 45% el 2016. 

16Els nous tipus aplicables a la 
base de l’estalvi són: 

- Fins a 6.000 euros: el 20% el 
2015, i el 19% el 2016. 

- Des de 6.000 fins a 50.000 euros: 
el 22% el 2015 i el 21% el 2016.

- A partir de 50.000 euros, el ti-
pus de gravamen es situarà en el 
24% el 2015, i en el 23% el 2016.  

Totes les plusvàlues s’integraran 
en la base de l’estalvi, amb in-
dependència del seu període de 
generació.

Novetats de l’IVA

1Es creen noves regles de localit-
zació dels serveis de telecomu-

nicacions, de radiodifusió i televi-
sió i de les prestacions de serveis 
efectuats per via electrònica.  

2Se suprimeix l ’aplicació del 
tipus reduït a les substàncies 

per a l’obtenció de medicaments, 
equips mèdics, productes sanita-
ris, aparells i complements que no 
es destinin a l’ús exclusiu de per-
sones amb deficiències físiques, 
mentals o sensorials.  

3Es modifiquen diferents qüesti-
ons del règim especial d’agèn-

cies de viatges.  

4En cas de contraprestacions no 
dineràries, el valor acordat per 

les parts s’expressarà de forma 
monetària. Com a criteri substitu-
tiu es podrà acudir a les regles de 
valoració de l’autoconsum.  

5S’elimina l’exempció dels ser-
veis prestats per notaris, re-

gistradors de la propietat i regis-
tradors mercantils en relació amb 
operacions financeres exemptes o 
no subjectes a IVA.  

6Per aplicar la no subjecció en 
cas de transmissió de la totali-

tat d’un patrimoni empresarial, els 
béns i drets transmesos han de 
conformar una unitat econòmica 
autònoma tant per a l’adquirent 
com per al transmissor.  

7S’incorporen diverses reformes 
relatives al règim de deducció 

de quotes d’IVA de les administra-
cions públiques.

8En els segons lliuraments d’im-
mobles, els empresaris adqui-

rents podran renunciar a l’exemp-
ció encara que tinguin només el 
dret a la deducció parcial de l’IVA 
suportat per l’adquisició.  

9 S’elimina la referència al 15% del 
cost total de la contraprestació en 

els lliuraments de béns que hagin de 
ser objecte d’instal·lació o muntatge.  

10 S’incorporen mesures per 
flexibilitzar el procediment 

de modificació de la base impo-
sable que regula l’article 80 de la 
LIVA.  

11Per l’aplicabilitat de la pror-
rata especial es disminueix el 

percentatge de comparació en la 
deducció de les quotes d’IVA su-
portades respecte de la prorrata 
general, al 10%.  

12Per a determinats casos no 
s’exigirà la reciprocitat per 

poder sol·licitar la devolució per 
part d’empresaris no establerts ni 
en la Comunitat europea ni a Ceu-
ta, Melilla o Illes Canàries.  

13Per l’aplicabilitat del règim 
de grup de societats s’esta-

bleixen els requisits de vinculació 
entre les entitats en l’àmbit finan-
cer, econòmic i d’organització.  

14 Quant a l’IVA d’importació, 
determinats operadors po-

dran diferir l’ingrés de l’IVA a la 
importació al moment de presen-
tar el model 303, sense necessitat 
d’ingressar l’IVA en el mateix mo-
ment de la importació.  

15S’incorpora un nou supòsit 
d’inversió del subjecte pas-

siu en els lliuraments de determi-
nats productes en els quals s’ha 
constatat l’existència de frau (telè-
fons mòbils, consoles de videojocs 
i altres).  

16S’estableix un nou tipus d’in-
fracció amb la seva corres-

ponent sanció, referit a l’absència 
de comunicació o comunicació in-
correcta per empresaris als quals 
els és aplicable la regla d’inversió 
del subjecte passiu.

IVA: Es flexibilitza 
el procediment de 
modificació de la base 
imposable, ampliant d’un 
a tres mesos el termini 
per realitzar-la en cas 
de concurs del deutor i 
de sis mesos a un any 
en el cas de crèdits 
incobrables per pymes
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L’advocacia, 
l’ànima del Col·legi

Amb motiu de Sant Raimon de Penyafort, el Col·legi d’Advocats de Barcelona va organitzar més 
d’una vintena d’actes entre el 18 de gener i l’1 de febrer per commemorar el patró de l’advocacia. 





ACTUALITAT 
SANT RAIMON DE PENYAFORT

La Sessió Solemne o acte per 
distingir els advocats que du-
rant el 2015 compleixen 25 
i 50 anys de col·legiació va 
reunir, el passat 30 de ge-
ner, al Palau de Congressos 
de Catalunya als més de 500 
advocats i els seus respectius 
familiars.  L’acte, presidit per 
la Junta de Govern, també va 
comptar amb l’assistència de 
la vicepresidenta del Govern, 
Soraya Sáenz de Santama-
ría; el president del Tribunal 
de Justícia de Catalunya, 

amb més de 1.200 persones i 
dels seus respectius padrins: 
d’una banda, el president del 
Consell de l’Advocacia Cata-
lana, Abel Pié, i de l’altra, el 
president del Consejo Gene-
ral de la Abogacía  Española, 
Carlos Carnicer.  Posterior-
ment ambdós representats de 
l’advocacia i l’alcalde de Bar-
celona van tenir uns minuts 
per adreçar unes paraules als 
assistents. 
 

Miguel Ángel Gimeno;  el 
conseller de Justícia, Germà 
Gordó; la delegada del Go-
vern, María de los Llanos de 
Luna; l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias; els exdegans de 
la corporació, Josep Maria 
Antràs, Eugeni Gay, Jaume 
Alonso-Cuevillas, Enric Lei-
ra, Sílvia Gimenez-Salinas, i 
Pedro L. Yúfera, entre d’al-
tres autoritats. 

El degà de la corporació, Oriol 
Rusca, va iniciar l’acte d’home-

La Junta de Govern lliurant diplomes als col·legiats i col·legiades 
que enguany celebren els 25 anys d’exercici de la professió

natge amb un discurs sobre la 
situació actual i les perspec-
tives de futur del Col·legi i de 
l’Advocacia.  

Jurament o promesa 
de dos nous lletrats
A continuació, i com a ac-
te simbòlic d ’homenatge 
als nous col·legiats, Mireia 
Sorroca Llorente i Javier 
Sánchez Sánchez van jurar 
o prometre respectar les nor-
mes deontològiques de l’ad-
vocacia davant d’un auditori 

La Junta de govern presidint la Sessió Solemne. 
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Posteriorment es va donar a 
conèixer la guanyadora del 
Premi de Treballs de Recer-
ca de l’Associació Catalana 
de Pèrits Judicials i Forenses, 
destinat a guardonar el millor 
estudi sobre la figura del pèrit 
judicial i la seva intervenció en 
el procés judicial espanyol, que 
va ser Sonia Puig Fabra, pel 
seu treball “La investigación 
en la pericia informática”.

El Premi Ferrer Eguizábal so-
bre Dret Financer i Tributari, 
instituït el 1981 per Lluís Ferrer 
Eguizabal, advocat, periodista 
i cap de la secció d’hisenda de 
l’ajuntament de Barcelona, va 
guardonar Irene Rovira Ferrer 
pel projecte d’investigació en 
dret financer i tributari titulat 
“Els deures d’informació i as-
sistència en l’administració tri-
butària catalana i en la de Bar-

Premis i distincions
A continuació es van donar a 
conèixer els guanyadors de di-
ferents premis. En aquest sen-
tit, la novena edició del Premi 
Felip Portabella, destinat a 
guardonar un membre de la 
judicatura que s’hagi distingit 
pel seu respecte envers els 
advocats, el va rebre el magis-
trat-jutge del Jutjat Mercantil 
núm. 10 de Barcelona, Juan 
Manuel de Castro Aragonés.
 
El Premi d’Oratòria Amadeu 
Maristany, convocat per distin-
gir el sentit de l’humor, la imagi-
nació legal i la destresa oratòria 
de les noves promocions d’ad-
vocats, va guardonat enguany 
els lletrats Eloy Rodríguez 
Esmerats, Emma Peitx Clua i 
Sofia Gutiérrez de L’Hotellerie 
de Fallois.   Aquesta última va 
recollir el premi en nom seu i 
dels altres companys premiats.  
 

Els degans emèrits de l’ICAB van tenir també un paper protagonista 
durant la Sessió  Solemne

El president del Consell de l’Advocacia catalana va apadrinar una jove 
advocada que s’incorpora a l’ICAB

Homenatge 50 anys 
D’igual forma, l’homenatge als 
41 advocats que compleixen les 
noces d’or de la professió, es 
va iniciar amb un vídeo amb les 
principals efemèrides del 1965. 
Tot seguit Rusca i la vicedegana 
de l’ICAB, Rosa Maria Barberà, 
van lliurar-los la insígnia d’or i el 
diploma commemoratiu. L’ad-
vocat Juli de Miquel va adreçar 
unes paraules en representació 
dels homenatjats. 
 
Record per als 
col·legiats difunts
El Col·legi d’Advocats de Bar-
celona també va voler recor-
dar durant la Sessió Solemne 
els companys difunts el 2014; 
va ser a través d’un vídeo on 
es  va voler destacar a com-
panys com el degà emèrit 
Antoni Plasència Monleon, 
el director de la Coral del Col-
legi, Albert Martínez Hernan-
saez i l’advocat Joan Reynals 
Dolcet, difunt després d’ha-
ver compler t 80 anys de 
col·legiació. 
 

Homenatge 25 anys 
Per iniciar l’homenatge als 
advocats que enguany com-
pleixen 25 anys, es va pro-
jectar un vídeo institucional 
de l ’any 1990, que recull 
efemèrides del moment en 
què aquests lletrats es van 
incorporar al Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona. Cal 
destacar que el conseller de 
Justícia,Germà Gordó i Au-
barell, el secretari de la Jun-
ta de Govern de l’ICAB, Rafa-
el Espino Rierola, juntament 
amb el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Mataró, Julio Na-
veira Manteiga; la delegada 
del Col·legi de El Prat de Llo-
bregat, Beatriz Badó Lavilla; 
el delegat del Col·legi a Ga-
và, Antonio Cuenca Navas; 
i el sotsdelegat del Col·legi 
a l’Hospitalet de Llobregat, 
Jordi Muñoz Sevillano Bal-
dó, formen part del grup de 
lletrats distingits pels seus 
25 anys de col·legiació. Espi-
no va pronunciar unes parau-
les en nom dels condecorats. 
 

La vicedegana, Rosa Ma Barberà i el degà, Oriol Rusca, van lliurar la insígnia 
d’or i el diploma commemoratiu pels 50 anys d’exercici a un company
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del Rosario García Paredes, 
Rogelio Pérez-Bustamante 
i José Manuel Pradas Pove-
da per la seva obra col·lectiva 
“Memoria de la Abogacía Es-
pañola. Abogados de Madrid – 
Abogados de España II (1838-
1874)” (Coedició Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid i Edito-
rial Thomson Reuters Aranza-
di, 2014). Van recollir el premi 
un dels autors, José Manuel 
Pradas, diputat-bibliotecari del 
Col·legi d’Advocats de Madrid i 
de la degana d’aquesta corpo-
ració, Sonia Gumpert. 

assaig o llibre que versi sobre 
Col·legis professionals i l’exer-
cici de les professions liberals, 
especialment l’advocacia. El 
jurat va decidir atorgar aquest 

Premi ex aequo a Juan Anto-
nio Andino López per la seva 
obra “El secreto profesional del 
abogado en el proceso civil”  
(Bosch Editor, 2014)  i a María 

El Col·legi d’Advocats de Barcelona va donar la insígnia d’or als advocats i advocades 
 que compleixen les noces d’or de la professió

Col·legiats i col·legiades de l’ICAB en el moment de recollida dels diplomes  
commemoratius durant la Sessió Solemne

celona”. A més, també es va 
premiar Montserrat Ballarín 
Espuña, Isabel Bassas Pérez, 
Mercè Castillo Solsona, Ester 
Marco Peñas i Alberto Vega 
García per la monografia sobre 
dret financer i tributari titulada: 
“Cooperació interadministrati-
va per millorar la gestió dels 
tributs i de les multes locals a 
Catalunya”.
 
El Premi Feixó Carreras per 
a noves promocions, desti-
nat a facilitar la realització 
d’un treball sobre un tema de 
Dret Processal o organització 
judicial, va ser lliurat a David 
Quicios Minoves pel seu pro-
jecte d’investigació “Aspectos 
procesales del nuevo Tribunal 
Unificado de Patentes”. 

Finalment, es va atorgar el Pre-
mi Memorial Roda i Ventura, 
destinat a guardonar un article, 

Enguany, 

41 advocats 

celebren els 50 

anys de professió

Autoritats a la primera fila del Palau de Congressos de Catalunya, lloc on es va celebrar  
la Sessió Solemne de Sant Raimon de Penyafort 2015
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ment a la seva trajectòria com 
a advocat en l’àmbit del dret 
del treball i de la seguretat so-
cial, també pels seus mèrits 
com a diputat, tresorer i degà 
d’aquesta corporació, així com 
per la seva contribució a l’en-
fortiment de les institucions 
del mutualisme.  
 

També va rebre la medalla de 
la corporació la “Fundació Mi-
gra Studium” i el seu director 
Luis Miguel Muñoz va ser qui 
en representació de l’entitat la 
va recollir. 

Més de 400 

companys i 

companyes 

celebren aquest 

2015 els seus 25 

anys de professió

Oriol Rusca i Soraya Saénz de Santamaría amb l’exdegà Pedro L. Yúfera, que va rebre “La Creu Distingida de 
Primera Classe de l’Ordre de Sant Raimon de Penyafort”

Lliurament de la Creu 
Distingida de Prime-
ra Classe de l’ordre 
de Sant Raimon de 
Penyafort
Durant la Sessió Solemne, 
també es va lliurar la “Creu 
Distingida de Primera Classe 
de l’ordre de Sant Raimon de 
Penyafort”, que atorga el Minis-
teri de Justícia, al degà emè-
rit Pedro L. Yúfera, pels seus 
mèrits. La vicepresidenta del 
Govern, Soraya Sáenz de San-
tamaría, i el degà del Col·legi, 
Oriol Rusca, van ser els  encar-
regats de la imposició davant 
un auditori amb més d’un miler 
d’assistents. 
 
Lliurament de Medalles 
de l’ICAB
Cada any el Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona distingeix 
les medalles de la corporació 
a advocats i advocades que 
s’han distingit per la defensa 
de l’advocacia o per la seva 
carrera professional. Enguany, 
el degà de l’ICAB juntament 
amb el conseller de Justícia 
van lliurar aquestes medalles 
a: Carlos Palomino Vera,  en 
homenatge a una vida dedica-
da a l’advocacia en dret penal 
i en reconeixement als seus 
valors personals i a la seva col-
laboració amb l’ICAB, especial-
ment en l’àmbit de la formació; 
a Avel·lina Rucosa Escudé, per 
la seva trajectòria com a advo-
cada de dret de matrimonial i 
de família i per la seva apor-
tació a la formació en aquest 
àmbit, (l’advocada Marta Bozal 
Rucosa va recollir la medalla 
en nom de la seva mare); a To-
màs Gui Mori, en homenatge 
a la seva destacada trajectòria 
professional, especialment en 
l’àrea del dret constitucional i 
la seva participació dins el Col-
legi a través de la secció de 
dret constitucional; a Ümit Ko-
casakal, president del Col·legi 
d’Advocats d’Istambul, pel seu 
compromís a favor del dret de 
defensa i del lliure exercici de 
l’advocacia a Turquia; a Jau-

me Alonso-Cuevillas Sayrol, 
per la seva trajectòria com a 
advocat en el camp del dret 
processal i per la tasca desen-
volupada com a degà de l’ICAB 
en favor de la modernització de 
la corporació i de la normati-
va professional; a Josep Maria 
Antràs i Badia, en reconeixe-

El secretari de l’ICAB, Rafael Espino, també complia 25 anys d’exercici 
i va parlar en nom dels col·legiats que porten 1/4 de segle dedicat a la 

professió d’advocat
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La Coral de l’ICAB, que ja havia 
intervingut a l’inici de la Ses-
sió Solemne, va interpretar un 
parell de cançons per finalitzar 
l’acte. Seguidament es va inici-
ar el sopar cocktail.

Fira de l’Advocacia, 
networking entre advo-
cats de 17 ciutats 
El Col·legi d’Advocats de Bar-
celona es va convertir en el 
punt de trobada on represen-
tants de 17 ciutats d’arreu del 
món es van reunir per ampliar 

Cloenda 
La vicepresidenta del Govern 
espanyol va clausurar la Ses-
sió Solemne.  Durant el seu 
discurs d’intervenció es va 
comprometre a l’aprovació de 
la regulació legal del sobre-
endeutament. Aquesta petició 
havia estat plantejada al Go-
vern per l’ICAB i l’advocacia 
catalana per tal de resoldre els 
problemes de les persones i 
famílies que veuen en perill el 
seu habitatge habitual. 

les seves xarxes de contactes 
i mostrar la seva activitat pro-
fessional. Va ser en el marc de 
la 3a edició de la Fira Inter-
nacional de l’Advocacia cele-
brada els passats 29 i 30 de 
gener, un acte destacat de la 
festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort 2015.    

Des del Col·legi es considera 
que el futur de l’advocacia pas-
sa perquè petits i mitjans des-
patxos d’advocats es puguin 
internacionalitzar per tal d’obrir-

se a noves col·laboracions pro-
fessionals i mercats. I el pas 
previ per aconseguir-ho és el 
networking, és a dir, comptar 
amb nous contactes, conèixer 
noves realitats i necessitats. 
I això és el que van poder fer 
els participants de la 3a edició 
de la Fira de l’Advocacia, que 
procedien de Lió, Sao Paulo, 
Praga, Frankfurt, Lagos, Osaka, 
Milà, Riga, Luxemburg, Toulou-
se, Brussel·les, Cracòvia, Casa-
blanca, Lima, Moscou  i Leeds. 
A més, de lletrats de Barcelona.

Finalitzada la Sessió Solemne, va tenir lloc el sopar cocktail

Activitats sorpresa del sopar cocktail, com ara màgia, futbolí, dos dibuixants de caricatures i un simulador d’esquí 
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Per afavorir el networking entre 
els lletrats assistents el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona va 
dissenyar diferents activitats. 
Així per exemple, a l’Speakers’ 
Corner, format per 4 espais, 
advocats amfitrions proce-
dents de les diferents ciutats 
citades anteriorment van po-
der dialogar amb advocats 
d’altres ciutats per donar-los a 
conèixer com és la professió en 
els seus respectius països. Ca-
da mitja hora van anar canviant 
les ciutats amfitriones. I va re-
sultar ser una de les activitats 
amb més èxit de participació. 

A la zona de l’Speed Networ-
king els advocats es van poder 
intercanviar targetes de visita i 
van compartir experiències amb 
el propòsit de trobar “la seva 
parella de fet professional” amb 
un temps limitat, ja que passats 
uns minuts, s’havia de canviar 
d’interlocutor successivament 
fins haver parlat amb tots els 
participants que estiguessin en 
la mateixa ronda de contactes.

Aquesta activitat va ser fructí-
fera i va empentar els lletrats a 
asseure’s a l’espai Face to Fa-
ce per tal de conèixer i poder 
parlar amb més calma amb 
els contactes més interessants 
fets durant l’Speed Networking. 
També aquest espai es va om-
plir de parelles que s’havien tro-
bat gràcies als missatge tipus 
anunci que els mateixos partici-
pants enviaven als panells SMS 
per buscar un perfil determinat.

Aquesta any, la Fira també va 
tornar a donar un minut de 
glòria als advocats participants 
mitjançant l’Elevator Pitch. Es 
tractava d’una plataforma a la 
qual podien accedir, un a un, 
tots els lletrats per donar a 
conèixer les principals línies 
d’actuació dels seus despatxos 
davant els assistents de la Fira.

El networking iniciat de forma 
presencial a la Fira continua. 
Perquè enguany, i com a no-

vetat, la Fira compta amb un 
espai virtual dins (http://www.
firadvocacia.com) per tal que 
els lletrats participants puguin 
fer networking on-line.

Trobades de Barcelona
Un altre acte internacional de 
la festivitat de Sant Raimon 
són les “Trobades de Barcelo-
na. Memorial Jacques Henry”. 
Aquest reunió,  organitzada per 
l’ICAB i amb la col·laboració 
de  la Federació de Col·legis 
d’Advocats d’Europa (FBE) va 

tenir lloc el dissabte 31 de ge-
ner, amb l’objectiu d’abordar 
la problemàtica de l’accés a la 
justícia, de l’assistència jurídica 
gratuïta i també de l’aplicació 
de les taxes judicials.

Companys advocats provinents 
d’Itàlia, França, Japó, Estats 
Units, Regne Unit, Romania, 
Uruguai, Bèlgica i Suïssa van 
posar en comú el marc legal i 
la realitat de l’accés a la justícia 
en els seus respectius països.

En la primera ponència con-
junta es va abordar el diferent 
tractament que rep la justícia 
gratuïta en diferents països 
fent èmfasi en: els llindars 
econòmics que es fixen per a 
l’accés a gaudir del dret de jus-
tícia gratuïta; els requisits per 
poder exercir com a advocat 
de justícia gratuïta; la neces-
sària i eventualment obligatòria 
formació continuada i la parti-
cipació dels col·legis professio-
nals en la gestió de la justícia 
gratuïta.

Trobades internacionals de Barcelona. Memorial Jacques Henry. D’esquerra a dreta: Toshihiko Oinuma, 
president sortint de la Comissió Internacional de la Osaka Bar Association; Jani Trias, diputat de la 

Junta de Govern ICAB responsable del Departament Internacional; Jacques Bouyssou, secretari de la 
Comissió Internacional de l’Ordre des Avocats à la Cour de París, Dan Cotter, president de la Chicago 

Bar Association i Aldo Bulgarelli, expresident del Consell de l’Advocacia Europea.

Un moment de l’Speaker’s Corner, activitat de la 3a Fira de l’Advocacia
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la Comissió de Sèniors ICAB; 
ASDENT Asociación de la Enfer-
medad de DENT.

Nous projectes solida-
ris: Global Humanitària, 
Tambalí Comerç Just i 
Cooperació i I Red de So-
lidaridad para la Trans-
formación Social (REDS)
També en el marc del Mercat 
Solidari, la Comissió per a la Co-
operació i el Desenvolupament 
(0,7%) del Col·legi va convidar 
a tres entitats que han guanyat 
aquest ajut per tal que dones-
sin a conèixer el seu treball. Així 
doncs,  Global Humanitària va 
parlar del projecte “Protect”: llui-
ta contra els abusos i l’explotació 
sexual infantil a Cambodja. Tam-
balí Comerç Just i Cooperació 
va explicar el projecte “Advoca-
cia Probono” com a eina per a 
la  gestió participativa en accés 
a justícia. I Red de Solidaridad 
para la Transformación Social 
(REDS) va donar a conèixer el 
projecte “Accés a la Justícia per 
a les víctimes de la desaparició 
forçosa de nenes i nens durant 
el conflicte armat d’ El Salvador”.

Teatre
Els membres de la companyia 
estable de teatre de l’ICAB, diri-
gits per Enric Cambray van inter-
pretar l’obra “El Somni d’una nit 
d’estiu” a partir de l’adaptació de 

amb la qual es vol mostrar la 
implicació de l’advocaria vers 
les iniciatives que treballen per 
millorar les condicions d’in-
fants, mares sense recursos, 
nens amb malalties estranyes, 
entre molts altres projectes. Per 
aquest motiu les entitats van 
disposar d’un estand des d’on 
donar a conèixer el seu projecte 
i també per vendre productes 
que els ajudaran a aconseguir 
dur-los a terme. Per incentivar 
la compra, es van sortejar e-re-
aders, de manera que per cada 
adquisició es tenia l’opció de ser 
agraciat amb aquest premi. 

Les entitats par ticipants 
d’aquesta edició van ser: Marc 
Palmes-Nens de Katana; Banc 
dels Aliments de Barcelona; Ca-
re Highway International; Projec-
te Nana; Aldeas Infantiles SOS 
de Cataluña; APSOCECAT As-
sociació Catalana pro persones 
amb sordceguesa; Associació 
Catalana d’Afectats de Fibromi-
àlgia (ACAF); Creu Roja; Juan 
Bonal; Ulls del Món;  Fundació 
Catalana per la paràlisi cerebral; 
Infantil por la Protección Fami-
liar; Mans Unides; Pasaporte 
para la Cooperación; Sonrisas 
de Bombay; Miguel Gil Moreno; 
TALITA; Proyecto Salvavidas; 
Juntos Salvamos Vidas; Gu-
né; Fundació Ignasi de Gispert; 
Grup de companys solidaris de 

Pel que respecta a les taxes 
judicials, es va concloure que 
la seva implantació és gene-
ralitzada en l’àmbit europeu, 
sent Luxemburg l’únic país de 
la Unió Europea on no existeix 
cap tipus de taxa judicial. No 
obstant, es troben notables 
diferències respecte a quin és 
el fet imposable (l’inici del pro-
cediment i/o interposició de re-
cursos), les bases imposables, 
les seves quotes (fixes i/o varia-
bles) i respecte la possibilitat de 
recuperar el seu import en cas 
de veure estimada la pretensió 
exercitada. Tots els assistents 
van mostrar el seu rebuig a 
les taxes judicials estatals es-
panyoles, ja que suposen una 
flagrant limitació al dret dels 
ciutadans a accedir a la justícia.

En finalitzar els debat-col·loqui 
entre els ponents i assistents 
es va procedir a signar els 
convenis d’agermanament, 
amb els Col·legis d’Advocats 
de: State Bar of Georgia (EUA), 
amb la Warsaw Regional Bar 
of Legal Advisors (Varsòvia) i 
amb la Krakow Bar Association 
(Cracòvia), tractant-se d’una 
renovació del Conveni signat 
l’any 1991 sota el mandat del 
degà Eugeni Gay. La cloenda 
de les Trobades va anar a cà-
rrec del degà emèrit de l’ICAB, 
Josep M. Antràs i Badia.

Formació
El Col·legi va organitzar el 27 de 
gener una conferència per donar 
a conèixer una nova tendència 
dins l’advocacia: la pràctica de 
l’advocat col·laboratiu. Van parti-
cipar-hi com a ponents Emiliano 
Carretero Morales, Doctor en 
Dret i subdirector del Màster en 
Mediació, Negociació i Resolució 
de Conflictes de la Universidad 
Carlos III i Fernando Bejerano 
Guerra, director del MEDIAICAM, 
servei de Mediació del Col·legi d’ 
Advocats de Madrid. També dins 
l’àmbit formatiu es va celebrar el 
29 de gener una conferència so-
bre la reforma concursal a càrrec 
de Sebastià Sastre Papiol, ma-
gistrat del Tribunal Suprem. 

In Memoriam
Durant la festivitat de Sant Rai-
mon de Penyafort, el Col·legi 
va recordar els advocats morts 
durant el 2014. Així, a més de 
la Sessió Solemne, i com ja es 
tradició, el dia 30 de gener es 
va celebrar una missa a l’esglé-
sia de Sant Raimon de Penyafort 
i una cerimònia civil al Pati de 
Columnes. 

La solidaritat, prota-
gonista del ‘Mercat 
solidari’ 
Una vintena d’ONG van partici-
par enguany en el Mercat So-
lidari de l’ICAB, una iniciativa 

A dalt, els participants del Pitch & Putt i els membres de la companyia de teatre de l’ICAB en finalitzar l’obra “El Somni d’una nit d’estiu”.

A baix, la Coral del Col·legi en acabar el musical i estands del mercat solidari
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Futbol 7 
El Torneig de Futbol 7 de Sant 
Raimon va ser tot un èxit de 
participació amb més de 100 
col·legiats. En la competició, 
celebrada el 18 de gener, hi van 
intervenir 8 equips, dividits en 
dos grups. L’equip Sin Ley, capi-
tanejat per l’advocat Ignacio Ne-
rín,  va guanyar per 4 a 2 sobre 
la Garnatxa.

Pàdel
20 parelles d’advocats es van 
enfrontar el 24 de gener en 
una prova esportiva que ja es-
tà consolidada dins dels actes 
de Sant Raimon de Penyafort. 
Les pistes Indoor del centre 
esportiu VallParc van ser l’es-
cenari d’aquest torneig. Es va 
jugar una primera fase de grups 
compostos per 5 parelles, on 
cadascú jugava 4 partits ràpids 
de 20 minuts molt emocio-
nants. La millor parella de cada 
grup es va classificar per unes 
semifinals que van ser molt dis-
putades. Finalment, el torneig, 
després de gairebé 6 hores de 
joc, se’l va emportar la parella 
formada pels advocats Xabier 
Villalba i Juan Antonio Manza-
no. En segona posició van que-
dar la parella formada per Laia 
Tejada i Eva Fernández.

l’obra de William Shakespeare. Es 
van realitzar dues funcions, una el 
23 de gener i l’altra el 24 que van 
omplir el saló d’actes de l’ICAB i 
que van fer que els espectadors 
“viatgessin”  a Atenes i s’endins-
essin en la nocturnitat d’un bosc 
dominat per fades i follets.

Coral
15 membres de la Coral del 
Col·legi, acompanyats de la 
resta de cantaires, van ballar i 
cantar el musical titulat “ICAB 
més música?”. L’acte, celebrat 
el 28 de gener, va servir per fer  
un repàs als millors musicals 
de la història amb les cançons 
més representatives. Van estar 
acompanyats per 4 músics i di-
rigits pel Quim Manyós.

Concurs d’Oratòria 
Amadeu Maristany   
El Grup d’Advocats Joves de 
l’ICAB va posar a prova l’enginy 
dels lletrats amb el Concurs 
d’Oratòria Amadeu Maristany, 
que va tenir lloc el 29 de gener 
a les 19h. L’objectiu d’aquesta 
activitat és valorar la imagina-
ció,  les habilitats i la retòrica 
jurídica dels participants en la 
defensa de tesis sobre temes ju-
rídics irònics i irrisoris. Així per 
exemple,  es va demanar que 

es defensés  “el permís d’Isabel 
Pantoja per acudir a “Sálvame” i 
“si l’enxaneta té dret de vol quan 
arribi al cim i fa l’aleta”. 

Aquest any, l’oradora d’honor 
del Concurs va ser la magistra-
da del Tribunal Constitucional, 
Encarna Roca.  

En el marc dels actes de Sant 
Raimon de Penyafort 2015 or-
ganitzats pel GAJ cal destacar 
també el sopar i festa que van 
tenir lloc el dissabte 31 de gener.

D’altra banda, el 29 de gener 
es va celebrar el sopar en ho-
menatge als advocats que han 
complert 50 anys de professió.

Pitch & Putt
La novetat esportiva d’aquest 
Sant Raimon va ser el torneig 
de Pitch&Putt que va tenir lloc el 
25 de gener. 18 advocats es van 
apuntar a aquesta nova activitat. 
Integrats en 5 grups, van sortir 
de diversos forats a les 9 del 
matí i durant 3 hores van fer el 
recorregut del complicat camp 
Roc 3 en modalitat de joc stroke 
play. Els tres primers classifi-
cats van ser: Vicente Castán (68 
cops i 4 sobre el par); Luis Edu-
ardo Saco (61 cops) i Maximiano 
Cordero (63 cops). 

Futbol 11
Per primer cop, 5 equips es 
van enfrontar en el tradicio-
nal campionat de futbol 11 el 
passat 27 de gener a les instal-
lacions de la Ciutat Esportiva 
del Futbol Club Barcelona. 
Als ja habituals equips de Pe-
riodistes, Jutges, Inspectors 
d’Hisenda i d’Advocats es va 
afegir l’equip Sin Ley, guanya-
dor del torneig de futbol 7 de 
Sant Raimon disputat el dia 18 
de gener.  Els dos millors, que 
van ser l’equip dels periodistes 
(amb estrelles com l’exjuga-
dor del Barça Víctor Muñoz) 
i l’equip Sin Ley van disputar 
la final que va guanyar l’equip 
dels periodistes. En tercer lloc 
va quedar l’equip de l’ICAB.

Visita infantil a la 
bibloteca i Diverticab
Dissabte 31 de gener els fills i 
filles dels col·legiats van poder 
visitar la biblioteca. El diumen-
ge 1 de febrer es va clausurar 
la festivitat de Sant Raimon de 
Penyafort amb l’activitat del Di-
verticab, dirigida als més petits 
de la casa. El saló d’actes es va 
omplir per veure l’obra de teatre 
“Supercati Club”, interpretada 
per 7 nenes filles d’advocats i 
advocades de l’ICAB. A l’esce-
nari van estar acompanyades 
per membres de la companyia 
estable de teatre de l’ICAB i diri-
gides per Kiko Peyró. A l’acabar 
tots els nens i nenes assistents 
van poder gaudir d’un esmorzar.

Els guanyadors del  Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany, amb el degà, el jurat, Encarna Roca, 
els organitzadors del concurs i  els diputats responsables del GAJ

L’oradora d’honor 

del Concurs 

d’Oratòria Amadeu 

Maristany va ser 

Encarna Roca, 

magistrada del TC
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Responsabilitat civil de l’advocat: cobreix-te!
Aquesta assegurança cobreix els 
perjudicis patrimonials que se li 
ocasionin a un tercer com a con-
seqüència d’una actuació negli-
gent o incorrecta de l’advocat en 
l’exercici de la seva activitat amb 
un límit bàsic de 40.000 per sinis-
tre, augmentant  el límit assegurat 
respecte a l’anualitat anterior i al 
qual s’accedeix amb la quota de 
col·legiació.

Així mateix i tenint en compte que, 
d’una banda, cada vegada hi ha 
una regulació més estricta sobre 
les quanties de les assegurances 
de responsabilitat civil (un exemple 
seria el RD 1333/2012 que regula 
l’activitat d’administració concur-
sal) i, de l’altra, que les quanties 
de les reclamacions van en aug-
ment, des del Col·legi s’anima i 
recomana la contractació volun-
tària de límits superiors, en ha-
ver pactat amb Caser preus molt 
competitius. En aquest sentit, hi 
ha la possibilitat de contractar un 
segon tram de cobertura accedint 
a un límit d’assegurament, tam-
bé ampliat respecte a l’anualitat 
anterior, de 500.000 euros� per 
sinistre a un cost de 121,95 euros 
per semestre.

 

Avui dia som molts els col·legiats 
que tenim subscrit aquest límit de 
500.000�euros, a més de molts 
altres que mantenen contractats 
límits encara més grans.

Pel que fa a les garanties de la 
pòlissa, podem destacar que la 
seva cobertura és molt àmplia i 
adaptant-nos sempre als requisits 
de les noves regulacions legals. 
Es cobreixen reclamacions per 
errors comesos en l’exercici de 
l’advocacia en sentit ampli, in-
cloent expressament, l’activitat 
d’assessorament jurídic immobi-
liari, l’activitat com a administra-
dor de finques, les responsabili-
tats derivades de la Llei concur-
sal, les responsabilitats civils en 
el desenvolupament de l’activitat 
de mediació, segons marquen la 
Llei 5/2012 i el RD 980/2013, etc.

A l’efecte de veure la importància 
de contractar la pòlissa de res-
ponsabilitat civil, trobareu unes 
gràf iques que ajudaran a com-
prendre el perquè de la necessitat 
de disposar d’un límit assegurat 
adequat. En primer lloc (taula 1),  
analitzem l’evolució que ha sofert 
la siniestralitat des de l’any 2006.

Avui dia, són cada cop més fre-
qüents i de major quantia les re-
c lamacions der ivades d ’errors 
reals o presumptes comesos en 
l’exercici de l’activitat professional 
de l’advocat.

La societat actual està cada vega-
da més conscienciada dels seus 
drets i ,  davant un possible in-
compliment contractual, el client 
o tercer perjudicat està disposat 
a iniciar un procediment judicial 
per veure complertes i satisfetes 
les expectatives que tenia quan va 
realitzar l’encàrrec amb el profes-
sional o quan sent que ha patit un 
dany.

Els supòsits indemnitzables són 
aquells casos en què el deure de 
l’advocat es considera infringit. 
Moltes de les reclamacions contra 
advocats versen sobre errors co-
mesos en el còmput de terminis. 
Però no són els únics. També són 
habituals, entre altres, la incom-
pareixença davant les audiències 
provincials, la presentació fora de 
termini de les reclamacions formu-
lades davant FOGASA, la prescrip-
ció de les accions o, més especí-
ficament, el no haver interromput 
la prescripció, sobretot, en aquells 
assumptes en què s’han reservat 
les accions civils després del pro-
cés penal.

És necessari disposar d’una pòlis-
sa de Responsabilitat civil profes-
sional que pugui fer front, preci-
sament, als errors comesos en 
l’exercici de l’activitat.

En aquest sentit, i sent conscients 
que les reclamacions per respon-
sabilitat civil van en augment, el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona 
té contractada una pòlissa amb 
la  company ia  d ’assegurances 
CASER (a través de les Corredo-
ries d’Assegurances Iurisegur i 
Adartia).

TAULA 1: NOMBRE DE SINISTRES 

ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI
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la decisió de comptar amb una major 
protecció no hauria de dependre del 
volum d’honoraris percebuts sinó de 
la veritable exposició al risc d’una 
reclamació i de la seva intensitat.

En definitiva, cal ser molt conscients 
de la importància de comptar amb 

En el segon gràfic podem veure el 
percentatge de reclamacions que 
s’ha rebut en cada àrea (civil, labo-
ral, fiscal, administrativa, mercantil, 
hipotecari i altres).

Dels dos gràfics podem deduir:

1. una tendència creixent en el 
nombre de reclamacions i la 
seva quantia.

2. una elevada probabilitat que 
en la nostra vida laboral patim 
alguna reclamació (el percen-
tatge és superior al 60%).

3. el major percentatge de si-
nistres (al voltant del 80%) es 
concentra en les àrees de civil, 
fiscal i laboral.

És important tenir present que 
l’import de la reclamació no guarda 
cap relació amb l’honorari que perce-
bem pels treballs realitzats. Per tant, 

TAULA 2: TIPUS DE RECLAMACIÓ

una assegurança de responsabilitat 
civil adequada, que ens protegeixi 
dels menyscaptes patrimonials als 
quals tots estem exposats davant 
eventuals reclamacions per errors 
comesos en l’exercici de la nostra 
activitat professional.



L’ICAB denuncia la inseguretat jurídica 
del nou Codi Penal 

Davant l’aprovació del 
nou Codi Penal, el 
Col·legi d’Advocats de 
Barcelona es va mos-
trar preocupat perquè 
el nou text comporta 

una manca de seguretat jurídica per als 
ciutadans en moltes de les conductes 
que regula, com a conseqüència de la 
descripció i utilització d’expressions am-
bigües o valoratives en moltes de les fi-
gures penals que es tipifiquen.

A més, l’ICAB creu que es configura 
com un pas més en aquesta regulació 
restrictiva dels drets dels ciutadans que 
ja s’ha manifestat en el text inicialment 
aprovat pel Congrés del projecte de Llei 
orgànica de protecció de la seguretat 

ciutadana, que també utilitza expres-
sions avaluables i poc precises a l’hora 
de sancionar conductes dels ciutadans.

El Col·legi també alerta que les taxes 
de delinqüència del país no justifiquen 
l’enduriment de moltes figures delicti-
ves, sobretot les restrictives de lliber-
tat, que no responen a una voluntat de 
reinserció i reeducació social del con-
demnat i comportaran més despesa 
en establiments penitenciaris, enlloc 
d’apostar per mesures penals alter-
natives, re-educadores o de treballs 
en benefici de la comunitat. En aquest 
sentit l’expressió màxima d’aquesta 
situació resulta de l’anomenada “pre-
só permanent revisable” que pretén 
ocultar una veritable cadena perpètua, 

que és qüestionada per la pròpia Fiscal 
General de l’Estat. Per això, l’ICAB no 
veu la veritable raó d’aprovar un nou 
Codi Penal, enlloc d’incorporar al vi-
gent aquelles figures que efectivament 
responen a noves conductes delictives 
no previstes en el seu moment o mo-
dificar alguna de les existents.

Des d’aquesta corporació també es 
considera molt greu que es pretengui 
aparentar que s’estan suprimint les 
faltes que fins ara regula el Codi penal 
vigent, quan la realitat és que moltes 
d’elles passen a configurar-se com a 
delictes lleus o com a infraccions ad-
ministratives incorporades al projecte 
de Llei orgànica de protecció de la se-
guretat ciutadana. 

Compromís del Govern estatal a l’aprovació  
d’una llei en relació al sobreendeutament 

Durant la sessió solemne de 
Sant Raimon a l’ICAB, la vi-

cepresidenta del Govern, So-
raya Sáenz de Santamaría, es va 
comprometre en nom del Govern 
espanyol a l’aprovació d’una re-
gulació legal del sobreendeuta-
ment. El més important d’aquest 
anunci és que va determinar que 
la norma regularà aquesta figura 
no només per als autònoms sinó 
també per a les persones físi-
ques i les famílies, que en aquest 
moment resten al marge de tenir 
qualsevol solució als problemes 
d’endeutament quan el seu pa-
trimoni no abasta per fer front 
als seus deutes. Si han d’utilitzar 
l’única figura legal vigent aplicable 
al cas —el concurs de creditors— 
la seva situació no es resol perquè 
no poden liquidar el seu patrimoni 
i extingir la seva personalitat, com 
si fossin una societat mercantil. 

La Vicepresidenta del Govern 
espanyol va precisar també que 

s’escurçarà el termini de prescrip-
ció de les accions civils, entre les 
quals és previsible que hi siguin 
l’acció hipotecària que actual-
ment té un termini de vint anys i 
les accions personals, de quinze 
anys de durada. També va dir que 
es modificaria el principi de res-
ponsabilitat patrimonial universal, 
de forma que no sempre i en tot 
cas el deutor hagi de seguir respo-
nent dels seus deutes amb tots els 
seus béns presents i futurs, com a 
conseqüència òbvia d’admetre els 
efectes que deriven de l’aplicació 
del sobreendeutament.

L’ICAB es congratula de la notí-
cia d’aquesta pròxima regulació 
legal que fa molt anys que recla-
ma, concretament des de la tra-
mitació de la reforma de la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, que es va 
fer al Congrés dels Diputats l’any 
2011, (concretament la que es va 
aprovar com a Llei 38/2011, de 10 
d’octubre) en què ja formula tot un 

seguit d’esmenes per tal de millor 
la regulació de les situacions d’in-
solvència de les persones i famí-
lies que pretenia l’aprovació d’un 
sistema de “segona oportunitat” 
que introduís mecanismes d’exo-
neració de deutes, creant pro-
cediments extrajudicials d’acord 
entre creditors i deutor i establint 
la paralització de les execucions 
hipotecàries relatives a l’habitatge 
habitual del deutor.

Durant aquests quatre darrers 
anys tota l’advocacia catalana 
havia estat un clam unànime per 
aconseguir una solució a aques-
tes situacions de necessitat que 
han afectat de manera dramàtica 
a moltes persones i famílies, in-
tentant que la pretensió d’establir 
una regulació d’aquestes caracte-
rístiques  fos incorporada en dife-
rents lleis que s’han anat aprovant. 
El fet cert és que l’única que ho va 
contemplar va ser l’aprovada com 
a Proposta de Proposició de Llei.  

ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI
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La mediació familiar 
es consolida 

A mb motiu del ‘Dia 
europeu de la Me-
diació ’,  e l  21 de 
gener, el degà de 
l’ICAB i Mercè Cla-
ramunt , diputada 

responsable del CEMICAB (Centre 
de Mediació del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona) van fer balanç 
del funcionament d’aquest ens en-
tre el període 2011-2014.  El major 
nombre de mediacions tramitades i 
realitzades pel CEMICAB es donen 
majoritàriament en l’àmbit famili-

ar. Tanmateix, van destacar la pro-
gressiva implantació en altres àm-
bits, especialment en el mercantil. 
El CEMICAB, que compta amb 200 
advocats-mediadors, va rebre en 
aquest període una mitjana de més 
800 peticions de tramitació de me-
diacions en àmbits diversos, però 
les realitzades finalment són  200.  

El Col·legi va participar a més, en 
l’acte institucional que va tenir  lloc 
al Centre d’Estudis Jurídics.  

En marxa 
el torn d’ofici hipotecari

A mb l ’object iu de 
prestar un millor 
servei a la ciuta-
dania, i  arran de 
l’augment dels pro-
cediments en ma-

tèria hipotecària derivats de la crisi 
econòmica i també dels importants 
canvis legislatius soferts en aques-
ta matèria, el Col·legi d’Advocats 
de Barcelona va posar en marxa a 
principis de febrer un Torn d’Ofi-
ci especialitzat en matèria de Dret 
Hipotecari que compta actualment 
amb més de 300 lletrats inscrits.

En la roda de premsa celebrada el 
2 de febrer per donar a conèixer 
aquest nou servei que presten els 
advocats a la ciutadania van par-
ticipar el degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona, Oriol Rusca , 
juntament amb les diputades res-
ponsables del Torn d’Ofici, Carmen 
Valenzuela i Mercè Claramunt, el 
diputat de la Junta del Govern de 
l’ICAB responsable de la Comissió 
de Normativa, Jesús Sánchez i  
l’advocada Paz Cano, inscrita ja al 
torn hipotecari del Col·legi.

I Congrés de 
mediació de 
l’advocacia
Per tal de facilitar el coneixe-
ment de la mediació entre ad-
vocats, el CEMICAB organitza 
els dies 11, 12 i 13 de març de 
2015  el  1r Congrés de Medi-
ació de l’Advocacia. En aquest 
certamen es tractarà sobre el 
paper de l’advocat en el pro-
cés de mediació i les fórmules 
alternatives per a la resolució 
de conflictes. Es posarà èm-
fasi en les habilitats d’aquest 
procediment per a l’exercici de 
l’advocacia i els acords inter-
nacionals relacionats amb les 
funcions de la mediació en el 
segrest internacional de me-
nors. També s’analitzarà l’ús 
de la mediació en l’àmbit mer-
cantil, penal, civil-privat o en 
matèria de consum i laboral.

Si ets advocat-mediador o es-
tàs interessat en ser-ho, no hi 
pots faltar! 

Consulta el programa detallat a 
www.icab.cat

D’esquerra a dreta, Mercè Claramunt, diputada responsable del CEMICAB;  

el degà, Oriol Rusca i Manel Canyameres, advocat mediador.
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Discrepàncies entre el Tribunal Suprem  
i l’Audiència Nacional per les excarceracions

La Unió Europea, en la seva 
Decisió Marc 675/2008, 

va establir la possibilitat que 
s’acumulessin les penes com-
plertes en altres països estran-
gers. A la pràctica, això hauria 
de significar que, per complir 
amb el límit màxim de 30 anys 
de privació de llibertat que re-
geix al nostre país, es podrien 
sumar els anys d’aquesta pri-
vació complerts en un altre pa-
ís de la UE.

Malgrat això, la Llei Orgànica 
7/2014 per la qual Espanya va 
traslladar al seu ordenament ju-
rídic la referida decisió, va fixar 
- com a data a partir de la qual 
es podia aplicar la mateixa - el 15 
d’agost del 2010.

Aquest límit comporta que - a 
l’hora d’aplicar els beneficis que 
implica la referida decisió - no 
podrà tenir-se en compte cap 
condemna ferma de data ante-
rior a l’assenyalada, la qual cosa 
en la pràctica impedeix a la ma-
joria d’etarres convictes - molts 
d’ells condemnats en els anys 
90 - poder acollir-se a aquesta 
compensació.

No obstant això, l’Audiència Na-
cional, sobre la base de la Deci-
sió Marc, va excarcerar l’etarra 
Santiago Arróspide Sarasola, 
àlies Santi Potros, el dia 2 de 
desembre de 2014, just un dia 
abans de l’entrada en vigor de la 
Llei Orgànica esmentada, la qual 
cosa va motivar un gran enrenou 

per part de les associacions de 
Víctimes del Terrorisme.

Aquesta decisió va ser recorre-
guda al Tribunal Suprem per part 
del Ministeri Fiscal.
L’Alt Tribunal ha resolt ara - per 
nou vots a sis - rebutjar els argu-
ments exposats per l’Audiència 
Nacional, en consideració preci-
sament al límit imposat en la LO 
assenyalada, pel que ha decidit 
enviar una altra vegada a la pre-
só Santi Potros.

De nou, l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem es contradiuen 
en una qüestió d’enorme relle-
vància i transcendència.

Ampliada la sala multimèdia de la biblioteca

Cerques una llei? Una 
sentència? Doctrina 
o un formulari sobre 
un tema?

A la Sala Multimèdia 
de la Biblioteca del Col·legi podeu con-
sultar les Bases de dades jurídiques 
d’Aranzadi Thomson Reuters, BOE, El 
Derecho, DOGC, Globalius, Iustel, Re-
vista Jurídica de Catalunya, Sepín, Ti-
rant on-line, Vlex i Wolters Kluwer, i lo-
calitzar la documentació que us calgui.

I a més teniu a disposició altres recursos 
electrònics per a la seva consulta: ebooks, 
erevistes, portals jurídics i molt més. 

Tota la informació fiable i actualitzada.

Si no trobeu la informació, us ajudem. 
Som un equip de professionals a la vos-
tra disposició. Podeu contactar amb 
nosaltres a bibliobdd@icab.cat o bé pel 
telefon al 936011260. La Biblioteca al 
teu servei!

ACTUALITAT 
L’OBSERVATORI
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“A Turquia ens estem allunyant cada 
vegada més de la democràcia, dels 
drets humans i del dret a la defensa 

per esdevenir una dictadura.”

OPINIÓ 
PARLEM AMB...ÜMIT KOCASAKAL



Què significa per a vostè rebre la medalla del Col-
legi d’Advocats de Barcelona? 
És un gran honor per a mi, però sobretot per a tots 
els advocats que represento, tots els col·legis i tots 
els advocats de Turquia que lluiten pel dret a la 
defensa i també pels drets humans. Sense dubte 
aquesta condecoració servirà com al·licient i estímul 
per continuar lluitant per la democràcia, per l’estat 
de Dret i pels drets Humans. Vull agrair al Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, i  òbviament a tots els 
advocats de Barcelona, aquest reconeixement a la 
tasca que fem en defensa d’aquests drets.

Quina és actualment la situació dels advocats a 
Turquia? 
S’ha de tenir una visió global de la situació. Hem 
de pensar que si en un país hi ha problemes amb la 
democràcia, hi ha problemes pels defensors de la 
mateixa, pels advocats. Existeixen forts atacs a la 
justícia, als jutges, als fiscals, que no poden exercir la 
seva tasca, inclús atacs físics, de la mateixa policia als 
jutjats. També existeixen atacs jurídics, en processos 
oberts contra els advocats, contra els presidents 
dels col·legis. Fa pocs dies hem conegut la sentència 
contra el president de Tunceli que ha estat condemnat 
a 7 anys d’empresonament amb acusació de pertànyer 
a banda terrorista. Un altre exemple va tenir lloc l’any 
passat, quan la meva junta de govern i jo mateix vam 
ser víctimes d’un judici i es demanaven de 2 a 4 anys 
d’empresonament. Finalment vam ser absolts.  

La situació està empitjorant amb els anys? 
Sí. Actualment existeix un nou procés contra la junta 
de govern del meu col·legi en què se’ns acusa d’abús 
de poder. El judici tindrà lloc el 18 de març, un cop 
més davant del tribunal. No es tracta d’un procés 
jurídic, sinó polític. Aquest és el veritable problema.  

Des de quan aquests drets i llibertats a Turquia 
estan en perill?   
Va començar amb l’arribada al poder de l’AKP (Partit 
de la Justícia i Desenvolupament) que va guanyar les 
eleccions i que fa més de 10 anys que està al poder. 
La situació abans de 2002 era sense dubte bastant 

millor. El declivi va començar just després de la gran 
modificació de la Constitució, amb el referèndum del 
2011. El 2013 va ser molt clarament l’any que es van 
viure els pitjors esdeveniments, la situació va arribar 
a ser insostenible, amb molts advocats a la presó. I 
encara continua així.

En la meva opinió, i és una crítica, la Unió Europea 
potser no n’és culpable però si responsable de la 
situació que es viu, perquè sempre s’ha posat del 
costat del poder a Turquia. En els seus informes sobre 
els progressos anuals de Turquia s’aplaudeixen les 
reformes impulsades en aquest país en matèria de 
democràcia.

Quin és el paper del Col·legi d’Advocats d’Istanbul 
davant aquesta situació?
Essencialment, a Turquia amb tots aquests problemes, 
som únicament els col·legis d’advocats i els advocats els 
que resistim. El Col·legi d’Istanbul és un gran col·legi, 
amb més de 33.000 advocats, que ha esdevingut en, 
aquest ambient, a ulls de la societat, un opositor polític. 
El nostre paper ara és protegir els dret dels ciutadans, 
i participem en judicis contra la policia, per totes les 
injustícies. És, doncs, normal que no agradem al govern, 
que hagin intentat acabar amb el nostre mandat. 

Davant d’aquests fets, vam celebrar a Istanbul 
una assemblea general extraordinària de tots els 
advocats, per fer-hi front i, afortunadament, no ho han 
aconseguit. Però continuen intentant intimidar-nos per 
tal que no fem res. 

ÜMIT KOCASAKAL
EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA HA LLIURAT, EN EL MARC DELS ACTES DE SANT RAIMON DE 
PENYAFORT, LA MEDALLA DE LA CORPORACIÓ AL PRESIDENT DEL COL·LEGI D’ADVOCATS D’ISTANBUL, 

ÜMIT KOCASAKAL, EN HOMENATGE I RECONEIXEMENT AL SEU COMPROMÍS EN FAVOR DEL DRET 
DE DEFENSA I DEL LLIURE EXERCICI DE L’ADVOCACIA A TURQUIA. AMB MOTIU DE LA SEVA VISITA 

A BARCELONA, MÓN JURÍDIC L’HA ENTREVISTAT PER CONÈIXER QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL DE 
L’ADVOCACIA EN AQUEST PAÍS.

ENTREVISTA PER ROSER RIPOLL  |  FOTOGRAFIES PER ALBERT MUÑOZ |  TRADUCCIÓ PER HELENA PRIETO

Jo crec que en tot el món, 
en qualsevol país, la professió 
d’advocat és l’emblema 
de la resistència contra els 
abusos i la vulneració 
dels drets humans.
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Personalment jo, i també parlo pels meus companys, 
per tal defensar la democràcia, els drets humans, 
l’honor dels advocats i de la professió estem disposats 
a pagar qualsevol preu. 

Han sofert també atacs personals?
Fa dos anys van disparar contra el meu despatx del 
Col·legi d’Advocats Istanbul, situat a un setè pis. 
Afortunadament jo no hi era, però hi vam trobar 
un projectil de 9 mil·límetres. Òbviament va ser un 
missatge per mi, que la policia continua investigant 
ara.  Nosaltres vam iniciar una investigació per la 
nostra banda i les conclusions van ser que va ser 
disparat des d’un helicòpter situat a uns 300 m. S’ho 
poden imaginar? 

Tinc un deure amb el poble, amb els ciutadans. Si 
jo sóc president d’un gran col·legi he de fer tot el 
possible per defensar i assegurar els drets universals. 
L’essencial de tots aquests processos és  posar-nos 
traves i obstacles. Però no ho aconseguiran. Ja li he 
dit a la meva dona que ha d’estar preparada per a tot. 
Potser vaig a la presó, però no per ser un criminal sinó 
per defensar la democràcia. Estic disposat a tot, i els 
meus companys també. 

Han demanat ajuda a organismes internacionals?
I tant que sí. Vull agrair a tots els col·legis d’advocats, 
sobretot d’Europa, tot i que també hi ha hagut d’altres 
continents, el seu recolzament. Entre ells, Barcelona, 
Madrid, París, Amsterdam, etc. 

Crec que en tot el món, en qualsevol país, la professió 
d’advocat és l’emblema de la resistència contra 
els abusos i la vulneració dels drets humans. Hem 

OPINIÓ 
PARLEM AMB...ÜMIT KOCASAKAL

REGALA LA SEVA TOGA AL COL·LEGI 
D’ADVOCATS DE BARCELONA

ÜMIT KOCASAKAL va rebre la medalla del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona el passat 30 de gener al 
Palau de Congressos de Catalunya. En agraïment al 
suport rebut per l’advocacia barcelonina, Kocasakal 
va lliurar la seva toga (que té un coll de color vermell 
en representació del dret penal, els punys de color 
verd en representació del dret civil, i sense botons 
en senyal de transparència i honorabilitat de qui 
vesteix toga) al degà del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, Oriol Rusca, davant els més de 1.200 
assistents presents enguany en l’acte d’homenatge 
que cada any realitza el Col·legi amb motiu de Sant 
Raimon de Penyafort.

ÜMIT KOCASAKAL 

President del Col·legi d’Advocats d’Istanbul. 
Va néixer el 1966 a Colònia, Alemanya. Es 
va llicenciar en Dret el 1990 a la Universitat 
d’Istanbul. Va treballar com a advocat i ha 
exercit la docència en diferents universitats. Ha 
estat president del Centre de Drets Humans del 
Col·legi d’Advocats d’Istanbul entre 2004-2006.

rebut una gran suport tant dels companys advocats 
d’Europa com d’associacions internacionals tant 
importants com l’UIA (Union Internationale des 
Avocats), la FBE (Fédération des Barreaux d’Europe), 
CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe), a 
les quals agraeixo el seu apropament. 

Aquests reconeixements ens estimulen en la lluita que 
duem a terme tots els advocats de Turquia i  també a 
tots els companys de tot el món. Marx va dir “Oblidats 
del món, uniu-vos” i jo ara dic, “Advocats del món, uniu-
vos”, contra las injustícies i contra les violacions dels 
drets humans.

Properes eleccions generals a Turquia. Hi ha pos-
sibilitats de canvis?
Les eleccions no tenen cap seguretat jurídica. S’han produït 
grans fraus electorals, com ara va succeir en les darreres 
eleccions que van donar la victòria a l’AKP. Es van trobar 
paperetes perdudes al carrer. Un altre aspecte és que tots 
els mitjans de comunicació estan controlats pel govern, a 
excepció potser de 2 o 3 diaris independents. Amb aquest 
clima, els partits de l’oposició ne tenen cap possibilitat 
d’explicar-se, de publicar i transmetre la seva opinió.
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ANUNCI FIRA

El Col·legi d’Advocats de Barcelona agraeix
La participació a la 3a Fira de l’Advocacia i a Sant Raimon de Penyafort 

a les següents entitats:



El Col·legi aprova nous Estatuts 
renovat impuls a la vida col·legial, fent 
de la Institució com sempre ha estat al 
llarg dels seus 181 anys d’història, una 
Corporació capdavantera, moderna i 
atenta a donar respostes als reptes que 
en cada etapa ha d’afrontar l’advocacia.

El text aprovat inclou una denominació 
de la Corporació –la d’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona-  amb vo-
cació inclusiva,  per integrar totes les 
sensibilitats col·legials. 

Una altra novetat és la renovació en bloc 
de la Junta cada quatre anys, mantenint 
el sistema de llistes obertes, mentre que 
el nombre de membres de Junta passa 
de 20 a 16. Igualment, s’eleva el nom-
bre d’anys de col·legiació necessaris per 
accedir a la Junta de Govern, per ga-
rantir un ampli coneixement de la vida 
col·legial i professional per assumir les 
responsabilitats de la Junta de Govern.  

Aquestes previsions estan en línia amb 
les d’altres Corporacions professionals 
de dimensions semblants i s’orienten a 
dotar al Col·legi, en aquest context de 
canvis normatius anunciats, de la màxi-
ma estabilitat institucional.

El text aprovat també recull la voluntat 
expressada anteriorment d’un major 
control de l’actuació de la Junta de Go-

 vern, mitjançant la creació de la Comis-
sió Econòmica Assessora i, una major 
transparència, la realització d’una audi-
toria anual de verificació dels comptes 
anuals o la regulació de la moció de 
censura. També incorpora les figures 
del defensor de la persona col·legiada i 
de les persones associades, que s’am-
plien a les persones llicenciades i gra-
duades en Dret o amb títol equivalent; 
la previsió de les societats professionals 
i l’aposta per la mediació entre com-
panys per resoldre els conflictes. I per 
últim també recupera la possibilitat del 
vot telemàtic i del referèndum consultiu 
amb la voluntat de fomentar la parti-
cipació electoral, amb la regulació de 
l’anomenat vot anticipat i en nous es-
pais col·legials com seria el de la Ciutat 
de la Justícia. Es potencien, així, les no-
tificacions i comunicacions per mitjans 
electrònics.

El procés per aprovar els nous estatuts 
es va poder seguir en directe per vide-
ostreaming a través de la pàgina web 
col·legial. Igualment aquests vídeos els 
podreu consultar a  (www.icab.cat). Des 
del Col·legi agraïm la participació dels 
col·legiats i col·legiades que han permés 
dur a terme la renovació i adaptació 
dels estatuts als nous temps.

La Junta General Extraordinària cele-
brada els dies 4 i 6 de febrer, amb l’ob-
jectiu de proveir al Col·legi d’Advocats 
de Barcelona de nous estatuts per a la 
corporació, va establir, un cop fetes les 
votacions, aprovar el Projecte d’Estatuts 
defensat per la Junta de Govern.

El dia 4 va tenir lloc la deliberació dels 
textos presentats, mentre que el dia 6 
van tenir lloc les votacions. Els dos es-
crits d’esmenes a la totalitat es van re-
butjar per 283 vots en contra, 78 a favor 
i 2 abstencions.

Posteriorment, es va sotmetre a votació 
les 79 esmenes a l’articulat, que tampoc 
van prosperar aprovant-se en conse-
qüència el Projecte d’Estatuts defensat 
per la Junta de Govern. 

El text aprovat en aquesta Junta Ge-
neral Extraordinària es remetrà al De-
partament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya per tal que en qualifiqui 
l’adequació a la legalitat, en disposi la 
inscripció en el Registre de Col·legis 
Professionals i n’ordeni la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat, moment 
en el qual entrarà en vigor el nou text.

Principals canvis que incorporen els 
nous estatuts
Els nous Estatuts volen donar un nou i 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
JUNTA INFORMA
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Grupo Mémora presenta Electium: 
destinado a quien quiere dejar 
solucionada su despedida 

asta ahora, las per-
sonas que querían 
dejar solventado su 
funeral lo pagaban 
por adelantado.
Electium va más allá  

y ofrece, a personas mayores de 70 
años que no disponen de un seguro 
de decesos, la posibilidad de diseñar 
su propia despedida, decidiendo has-
ta el último detalle.  

Con este nuevo servicio, la persona 
no solo libera del pago del funeral a 
los familiares, sino también los libera 
de la toma de decisiones en una si-
tuación tan delicada. Es la persona, 
en vida, quien decide sobre su fune-
ral y es Electium quien cumpl¡rá su 
voluntad cuando llegue el momento. 

Pedro, abogado jubi- 
lado, 72 años: “Dejo 
mi despedida solu-
cionada y libero a 
mis hijos de todo”  
Pedro, como buen 
abogado, siempre ha 
asesorado a sus cli-
entes cómo y cuán-
do hacer las cosas. 

Ahora se encuentra bien de salud pero 
es consciente que en un futuro llegará 
su hora. “Me tranquiliza saber que lo 
dejo todo solucionado, ya no solo por 
mí sino para que mis hijos no tengan 
que preocuparse por nada. Además, 
también les ahorro toda la cuestión 

burocrática que implica un funeral”. 
Electium no solo es dejar pagado mi 
funeral, es además dejar las decisio-
nes importantes tomadas y “eso no 
tiene precio”. A parte de poder elegir 
y personalizar el funeral, Electium 
garantiza que aquello que se decida 
en vida se cumpla cuando ya no esté. 
Pedro sabe lo que quiere, que sus 
cenizas se lleven donde nació y que 
en la ceremonia suene la canción 
con la que conoció a su mujer. Lo 
ha dejado bien claro en el contrato 
Electium. “Ahora tengo la tranquili-
dad de saber que el Grupo líder del 
sector se encargará que cuando yo 
no esté, sea todo como yo dispuse”. 

H

Las claves En primera persona
VOLUNTAD
Uno de los aspectos clave de este 
innovador servicio es que la volun-
tad del cliente trasciende su propia 
defunción. Con la tranquilidad que 
proporciona la total seguridad de 
que todo se realizará tal y como él 
o ella había previsto. 

A TU MANERA 
Electium ofrece la opción de elegir 
todos los detalles del propio fune-
ral: el lugar de la ceremonia, la mú-
sica, los recordatorios e, incluso, 
dejar redactado un mensaje para 
leer durante el acto de la despedi-
da. Todos estos detalles hacen que 
cada despedida sea única y perso-
nal y permite que la ceremonia, sea 
un homenaje acorde a cada per-
sona. Únicos en vida, únicos en el 
recuerdo. Con Electium, la persona 
puede gestionar cómo quiere ser 
recordada y cuál es la huella que 
quiere dejar. 902 027 995

www.electium.es

PUBLICITAT



INFORMACIÓ COL·LEGIAL 
ADVOCACIA EN IMATGES

30 de gener: Juan Manuel de 
Castro Aragonés va guanyar el 
Premi Felip Portabella.

30 de gener: Sonia Puig Faura 
va ser guardonada amb el 
Premi de Treballs de Recerca de 
l’Associació Catalana de Pèrits 
Judicials i Forenses.

30 de gener: Sofia Gutiérrez de 
L’Hotellerie de Fallois va recollir 
el Premi d’Oratòria Amadeu 
Maristany en nom seu i dels altres 
dos premiats, Eloy Rodríguez 
Esmerats i Emma Peitx Clua.

26 de gener: Isabel Vizcaino va 
presentar l’acte organitzat per 
la Comissió per a la Cooperació 
i el Desenvolupament (0,7%) del 
Col·legi per donar a conèixer els 
projectes de tres entitats que han 
rebut aquest ajut.

30 de gener: David Quicios 
Minoves va obtenir el Premi 
Feixó Carreras. 

30 de gener: Irene Rovira Ferrer, 
Montserrat Ballarín Espuña, Isabel 
Bassas Pérez, Mercè Castillo, 
Ester Marco i Alberto Vega van 
rebre el Premi Ferrer Eguizábal 
sobre Dret Financer i Tributari.

27 de gener:  Els participants del torneig de Futbol 11 de SRP’15.

30 de gener: Juan Antonio Andino 
López va guanyar el Premi 
Memorial Roda i Ventura. 
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21 de gener: El degà Oriol Rusca va ser rebut pel rei Felip VIè

30 de gener: Van rebre la Medalla de l’ICAB Carlos Palomino Vera, Avel·lina Rucosa Escudé (a la foto, Marta Boza 
Rucosa, que va recollir el premi en nom de la seva mare), Tomàs Gui Mori, Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, Josep 
Maria Antràs i Badia i Luis Miguel Muñoz, en nom de l’entitat social “Fundació Migra Studium”.  

30 de gener: La degana del Col·legi 
d’Advocats de Madrid, Sonia 
Gumpert (a la foto) i el diputat 
bibliotecari de l’ICAM, José Manuel 
Pradas, van recollir el premi Premi 
Memorial Roda i Ventura ex aequo 
atorgat a Maria del Rosario García 
Paredes, Rogelio Pérez-Bustamante 
i José Manuel Pradas Poveda per 
una obra conjunta sobre l’ICAM 
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Aribau/París, despatx gran amb capacitat 
per 2 persones finca regia,  secretària matí 
i tarda , telèfons, adsl, sala de junta. 650 
euros/mes. Tel. 932651411.

Av. Carles III Av. Diagonal, muy bien 
comunicado, próximo a la ciudad judicial, 
recién reformados, climatizado, parquet, 
conserje. 195 euros/mes; despacho 
individual. Tel. 649348129.

Av. Diagonal/Mallorca, con sala de juntas. 
Para compartir, muy bien situado, delante 
parada de autobús y metro (línea 5).  
e.monedero@icab.es o 630986327 que es 
un compañero.

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. Diagonal/Pau Claris. Despatx exterior 
moblat, 18 m2, en pis principal 180m2, 
finca regia. 495 euros +iva. A/a/c, aigua, 
llum, adsl, neteja, sala de juntes. Tel. 
671091421. Jordi.

Av. Diagonal/Tuset. Finca regia. Diversos 
despatxos a llogar de diferents preus. 
Possibilitat de col·laboració. Preu a 
convenir. Andreu Tel. 605811634.

Av. Mistral, BCN, despatx, 11m2, 
interior, amb a/a, sense moblar, ADSL, 
fotocopiadora, impressora, fax, escàner, 
170 euros + iva. Tel.  934513515.

Av. de Roma/Aragó. Despatx 16 m2, 
eixample. Sala de juntes (20 m2). Exterior 
i lluminós. Zona eixample 350 euros/
mes + iva (llum, aigua, internet i neteja 
inclosos). Tel. 605048456.

Balmes 188, 4-1 Oficina virtual de diseño, 
domiciliación social y fiscal, recepción 
notificaciones, recepcionista, wifi, fax, 
Sala de Juntas. 100 euros/mes. Tel. 
934157159.

Balmes/Vía Augusta. Despacho interior 
de 18 m2, con o sin muebles, 1 o 2 pers,  
c/a/a, sala espera y juntas, cerca estación 
FGC, buses y metro Fontana. 350 euros. 
Tel. 657769812. 

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

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

Casp/Roger de Flor, moderno, amueblado, 
recepción, sala reuniones, office, 
conserjería. telef, fax, impresora, internet, 
etc. 300 euros + 30% gtos. Laura 
639784358.

Despacho de 45 m exterior muy luminoso 
para compartir en Barcelona, 220 euros. 
Todo incluido, sala reuniones, tel., luz, 
agua, adsl y limpieza. Preferiblemente 
compañero/a penalista José Mª Escudero. 
Tel. 627420065.

Despatx a compartir, cèntric. Sala comuna 
de treball, més sala de recepció, arxiu i 
dues sales de reunions. Tot equipat. 325 
euros/mes. Tel. 619812222.

Felipe II/Meridiana: Despacho amueblado 
con todos los servicios. Dispone de sala de 
juntas, adsl, fotocopiadora, c/a/a, alarma 
y limpieza incluida en el precio: 275 euros. 
Montse Tel. 933521367.

Gran Via CC/Balmes, despacho 12m2 + 
zonas comunes: recepción, sala juntas, 
aseo. Amueblado. Alarma. 280 euros/mes 
+ IVA; telefonía y ADSL aparte. Para 1 o 2 
personas. Tel. 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.

Gran Vía/Viladomat,  compartir/300 
euros o por horas 150/euros, según 
conveniencia. Oficina exterior de 75mts 
con sala de espera, recepción, sala de 
juntas y servicios. Tel. 649486783.

La Sagrera, muy bien comunicado. 250 euros 
o por horas convenidas 120  euros. Espacio 
diáfano + sala de juntas + servicios. Luz, agua, 
adsl, fotocopiadora y scaner. Tel. 645188423.

Mallorca/Pg. de Gracia, despacho de 12m2 
cerca del ICAB, amueblado, sala de juntas 
domiciliaciones, fotocopiadora, limpieza, 
etc. 400 euros/mes. Tel. 934876225.

Muntaner/Travessera. Edificio 
exclusivamente de oficinas. Reformado 
y muy luminoso. Conserje 24 h. Posibles 
colaboraciones con otras aéreas del 
derecho. Tel. 646815322 y 666531248.

Pedralbes de 500m2, molt bona imatge. 
Tots els Serveis. Entre 15m2 i 20 m2 i 350 
euros/mes a 400 euros/mes. Possibilitat 
de col·laboració. Tel. 616986723.

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

Ronda Sant Pere, al costat Jutjats Socials, 
despatx 10 mt2,  200 euros + IVA. Inclou, 
Mobiliari, wifi, neteja. Tel. 639302355.

Rbla. Catalunya/Provença. A elegir entre 
2 despachos. Buen ambiente de trabajo 
y posibilidad de colaborar. Precio a 
convenir. Tel. 932101590.

Sardenya/Gran Vía, despacho a pie de 
calle a estrenar. 350 euros/todo incluido 
(gastos, sala juntas, wifi, fax). Posible 
colaboración. Tel. 601361917.

Trav. Gràcia/Tuset. Despatx de 
18m2,comunicat, llum natural,bufet de 
250m2, zones comuns: A/a,sala juntes,s. 
espera,cuina,adsl,fax,neteja. Reformat. 
Preu convenir. Tel. 670765257.

València/Pg. de Gràcia, oferim utilització 
de despatx advocats tot equipat per hores, 
migdia o dies. Preus competitius. Contacte 
Gemma 620725050.

València 243, Rbla. Catalunya/Pg. 
Gràcia, 100 euros despatx virtual. Edifici 
d’oficines. Serveis del despatx: sales de 
juntes, recepció, gestió de notificacions, 
trucades i correu, fotocòpies, wifi. Tel. 
932722949.

Vía Laietana/Fontanella.  4 despachos: 
20m, 2 de 15m, 13m, finca catalog. 
700/550/500 euros + IVA. Mucha luz. 
Sala Juntas. Cocina. Incl agua, luz, calef, 
adsl reformado. Tel.  620340854.
 
 
Despatx per llogar i venda 

Local lloguer nivell carrer a Gràcia Nova. 
Habilitat com despatx. Actualment 
assessoria. 80m. Tots serveis, a/c, a 
prop INSS, Inspecció de Treball, col·legis, 
bus. zona de pas. 950 euros/mes. 
Tel.697430789.

Vende despacho zona Plaza España, 
mucha luz, ascensor, 105 metros, parquet, 
bien comunicado. Precio a convenir. Joan 
Valera. Tel. 605251553.

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

Alquiler despacho Sagrada Familia/
Sicilia/Córcega. 2 despachos, sala 
juntas, recepción con centralita, baño. 
Amueblado, exterior, calefacción, a/a y 
parquet precio 950 euros. Tel. 934590277.
 
 
Col·laboracions 

Abogada 30 años de colegiación, 
despacho en Barcelona y Arenys de Mar, 
ofrece colaboraciones en civil, procesal, 
mercantil, concursal y familia. Magdalena 
625501238.

Abogada con experiencia en procesal, 
mercantil, laboral y civil, ofrece 
colaboraciones en las materias 
mencionadas. 629354790 /cristina.ag.lo@
gmail.com /http://cristinaaguilar.com

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
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Abogada con despacho en Barcelona 
ofrece colaboraciones en asuntos de 
Derecho Civil/Familia. Tel. 622629293.

Abogada ofrece colaboración en 
materias de Derecho Laboral, Penal, 
Extranjería, Gestión de personal y de 
RRHH y Derecho Penal. Mónica López 
681253411.

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

Abogado especializado en Derecho 
Laboral, con amplia e ininterrumpida 
experiencia, se ofrece para 
colaboraciones, sustituciones, 
asesoramiento y cualquier otra gestión de 
la forma que se acuerde. Tel. 630382646.

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

Abogado con Máster en Derecho de 
Familia, Criminólogo, Perito Calígrafo 
y Director de Seguridad ofrece 
colaboraciones a particulares, despachos 
y empresas. Tel. 651955118.

Abogado/Gestor administrativo y Agente 
propiedad inmobiliaria-Subdelegado del 
Colegio API de Barcelona, despacho en 
Barcelona, ofrece colaboraciones. Tel. 
637883704.

Advocada amb despatx propi ofereix 
col·laboracions en assessorament 
econòmic/comptable i gestió fiscal/
tributària. Tel. 618764313.

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

Advocada en 20 anys d’experiència, 
s’ofereix als companys com a Perit 
Cal·lígraf i experta en falsedats 
documentals. Elaboració de dictàmens 
i defensa davant els tribunals. Tel. 
658841536.

Advocada amb experiència en 
assessorament en assumptes de 
violència de gènere i família voldria 
col·laborar en despatx en horari de 
tardes. silviaseara@hotmail.com

Advocada especialitzada en Dret 
d’Estrangeria i Dret Laboral. També porto 
temes de Dret de Família i Dret Penal. Puc 
col·laborar amb diversos procediments i 
assistència a judicis. Tel. 936676446.

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

Vendo, por traslado, 5 óleos, figurativa 
paisaje e interiores, distintas medidas, 1 
Todó 63 estructura y mobiliario despacho. 
Telf. 932155596.

Sustituciones en procedimientos en 
Cantabria. Tel. 675581462.

Vendo barco GOBBI 265Cabin, año 98, 8.5 
eslora, 2 mot VOLVO intraborda 170 CV 
c/u, perfecto estado, conservado fuera 
del agua. Plataforma en popa, pescantes 
barca auxiliar.8pers.Port dAro.25.000 
euros. Tel. 625651675.

Venda Casa 85 m2 quatre vents, garatge 
25 m2 i terrassa. Terreny 980m2 jardí 
i fruiters. Entre Breda i Hostalric. Prop 
Montseny i 20 km platges Blanes i 
Malgrat. 139.000 euros. Negociable. 
654697986

Lloguer apartament a l’escala, a 25 m. 
Platja de Riells. 2 hab. dobles. Terrassa 
vistes al mar, equipat, Setmana Santa 
500 euros. Juny/set. 500 euros. Jul/
ag.600 euros. Venda 160.000 euros. Tel. 
629271498.

Compro apartamento o piso pequeño en 
zona centro Barcelona a reformar o para 
entrar a vivir. Con cedula. Tel. 610188581.

Abogada especialista en Penal y Perito 
Judicial Calígrafo. Posibilidad de entrega 
urgente de dictámenes. Tel. 676486820.

Llogo apartament al Pirineu. 70m2, 2 
habitacions dobles, 1 bany, balcó, cuina/
office. Moblat i amb electrodomèstics. 
Lloguer anual 280 euros/mes; períodes 
mes curts, consultar. Tel. 639866518.

Urge vender muebles de despacho 
por traslado inmediato. Precio muy 
interesante. Tel. 606449213.

Sant Just D Ésvern (illa Walden parada 
Walden) Local de 80 m2 a pié de calle, 
en zona comercial y de servicios. Ideal 
para Despacho, Posible colaboración 
Laboralista. 700 euros/m 681131620.

Vendo solar de 800 m2, para vivienda 
unifamiliar en Vallirana, urbanización 
la Selva Negra catalana, al corriente de 
pagos y obligaciones. Tel. 699564646. 
sanahuja@icab.es

Vendo moto HONDA DYLAN 125cc. 
1000 euros. 29.000km. 7 años. ITV, 
revisión y seguro junio 2015. 2 casos. Tel. 
670041280.

Vendo parcela de 978 m2 en Cardedeu 
Urb. Sant Josep junto a Ermita Románica. 
Vistas panorámicas. Muy buena 
comunicación. Pendiente Moderada. 
Precio 79.000 Diana 639392887.

DEMANDES 
 
Despatx a compartir 

Busco penalistas, laboralistas, 
fiscalistas, mercantilistas, o cualquier 
otra especialidad que no sea la 
Extranjería y civil para colaborar y/o 
compartir despacho, imprescindible no 
llevar extranjería. Tel. 638851761.

Busco compañero/a cuyas 
dedicaciones preferentes sean el 
derecho laboral y/o fiscal para 
compartir despacho a pie de calle 
en Sant Joan Despí. Sonia, tel. 
659518644.

Busco despacho individual para compartir. 
Preferente zona Poble Nou, sin muebles, 
precio a convenir. Espacio mínimo +/- 12 
metros. Tel. 616192004.

Busco compañero/a cuya dedicación 
preferente sea el derecho fiscal y/o 
mercantil para compartir despacho en 
Av. Diagonal/Sicilia. 200 euros. Mar. Tel. 
689494450.

Pl. Bonanova, civil, mercantil i laboral 
cerca advocat/da o economista 
per compartir despeses i possibles 
col·laboracions. Tel. 931011931.

Busco lletrat/a laboralista per crear 
col·laboracions, amb cartera i busqui un 
despatx. Import 260  euros + IVA, moblat, 
inclou: llum, tel. nacional internet, aigua, 
neteja. Bon ambient. Jordi Bombí. Tel. 
691366772.
 
 
Diversos 

Bufete Perera. Abogados. Precisa pisos en 
Barcelona. Excelentes clientes, seriedad 
y solvencia: jueces, médicos, profesores 
universidad. Tel. Rosa 606325105 o rosa@
bufeteperera.es
 
 
Col·laboracions 

Para completar equipo Coworking, falta 
penalista, laboralista y procurador, 
Príncipe de Asturias/Sant Eusebio 
(Parada Fontana L-3), 250 euros/mes. Tel. 
630475141.

Busco Procurador/a con dilatada 
experiencia en p. de familia y civil 
que precise espacio de trabajo y 
colaboraciones. El despacho está en zona 
alta, C/Mandri.  Tel. 670804813.
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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.
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