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EDITORIAL

En els primers dotze mesos de mandat, aquesta Junta de 
Govern ha procurat convertir el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona en un referent de lideratge femení i igualtat, ha 
treballat per defensar la professió  fent especial atenció als 
advocats i advocades que presten el servei del Torn d’Ofici, 
ha establert les bases per promoure la transformació digital 
– tant del Col·legi com dels advocats i advocades i els seus 
respectius despatxos-, ha impulsat la internacionalització 
de l’advocacia, i ha potenciat la formació jurídica, un dels 
pilars bàsics per al bon exercici de la professió. Tot això prio-
ritzant, sempre,  la defensa dels drets de la ciutadania, és a 
dir, la vessant social de la professió i del Col·legi. 

El 1927 l’ICAB va ser pioner a l’Estat en acceptar dones 
entre els seus col·legiats, amb la incorporació de Maria 
Soteras, que va esdevenir la primera dona col·legiada 
d’aquesta Corporació. I ara, amb el pas del temps i amb 
l’empenta que la Comissió de Dones ha donat al llarg de 
tots aquests anys tornem a posicionar-nos com a líders 
en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre advocats i 
advocades: així hem presentat el ‘Pla Integral d’Igualtat’; 
tenim en marxa la campanya ‘Cada dia és 8 de març’; 
hem acollit la celebració del 1st Women Business & Jus-
tice European Forum i hem incorporat la perspectiva de 
gènere als nostres programes formatius. 

Hem apostat per liderar la Transformació Digital de l’ad-
vocacia i estar a l’avantguarda del Dret Digital: hem fet 
realitat la Creació de la Comissió de Transformació Digi-
tal de la Corporació; hem aconseguit el ferm compromís 
d’elaborar i signar la Carta de Drets de la Ciutadania en 
l’Era Digital; hem coorganitzat el  IV Congrés Internacio-
nal de Dret Digital i hem posicionat l’advocat i advocada 
com el professional millor qualificat per realitzar tasques 
com a delegat i delegada de Protecció de Dades (DPD).

Així mateix, hem treballat en la potenciació de la qualitat 
i excel·lència en la formació, hem celebrat diferents con-
gressos sobre temàtiques especialitzades i d’actualitat; 

hem elaborat càpsules formatives en vídeo sobre temes 
jurídics rellevants; hem constituït la Comissió de Relaci-
ons Internacionals i han tingut lloc diverses trobades de 
lletrats internacionals per afavorir el networking entre 
despatxos d’advocats. 

L’ICAB, en la seva vocació de situar-se com a referent de 
la societat civil catalana, té un paper actiu per defensar 
tots aquells assumptes que afectin el dia a dia de la 
ciutadania. Així per exemple, hem col·laborat per atendre 
jurídicament els 60 migrants rescatats per l’organització 
’Open Arms’ que van arribar a Barcelona; hem sig-
nat convenis amb la Cambra de Comerç per fomentar 
polítiques d’igualtat en les institucions, així com amb 
l’Ajuntament de Barcelona per temes de seguretat i 
d’assessorament previ en matèria d’Habitatge (mobbing 
actiu i passiu) a Ciutat Vella; hem impulsat la celebra-
ció de diferents esmorzars solidaris amb personalitats 
rellevants a la seu col·legial; hem liderat la Comissió 
Independent per al Diàleg, juntament amb més de 150 
organitzacions i més de 500 personalitats. També hem 
aportat el nostre coneixement  jurídic per proposar modi-
ficacions davant les diferents iniciatives legislatives amb 
l’objectiu de fer valer l’opinió de l’advocacia i la nostra 
experiència pràctica per millorar la societat en què vivim.  
Així cal destacar que hem presentat propostes per re-
formar la Llei d’Arrendaments Urbans i la Llei de Segona 
oportunitat, juntament amb el Consell de l’Advocacia 
Catalana.

Finalment volem destacar que hem treballat i continua-
rem treballant, per fer de l’ICAB una institució moderna i 
propera, que garanteixi el correcte exercici de la profes-
sió i, alhora, assegurar el dret de defensa, com a dret fo-
namental de tot ciutadà i ciutadana en una democràcia. 

Esperem comptar amb la vostra inestimable col·labora-
ció per fer de l’ICAB una institució innovadora, integrado-
ra, participativa, solidària, transparent i oberta al món. 

UN ANY AL CAPDAVANT  
DEL COL·LEGI

A FORUM MEDIA GROUP COMPANY

Mª Eugènia Gay 
Degana de l’ICAB
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Actualitat

NOVETATS
LEGISLATIVES

 Llei 2/2018, de 23 de maig, per 
la qual es modifica la Llei 14/2010, de 5 
de juliol, sobre les infraestructures i 
els serveis d’informació geogràfica a 
Espanya. BOE núm. 126 24/05/2018

 Llei 3/2018, d’11 de juny, per la 
qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 
de novembre, de reconeixement mutu 
de resolucions penals en la Unió 
Europea, per regular l’Ordre Europea de 
Recerca. BOE núm. 142 12/06/2018

 Llei 4/2018, d’11 de juny, per la 
qual es modifica el text refós de la Llei 
General per a la Defensa dels Con-
sumidors i Usuaris i altres lleis com-
plementàries, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. 
BOE núm. 142 12/06/2018

 Llei 5/2018, d’11 de juny, de 
modificació de la Llei 1/2000, de 7 
de gener, d’Enjudiciament Civil, en 
relació a l’ocupació il·legal d’habitatges. 
BOE núm. 142 12/06/2018

 Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2018. BOE núm. 161 04/07/2018

 Reial decret-llei 4/2018, de 22 de 
juny, pel qual es concreta, amb caràcter 
urgent, el règim jurídic aplicable a la 
designació del Consell d’Administra-
ció de la Corporació RTVE i del seu 
President. BOE núm. 152 23/06/2018

 Reial decret 335/2018, de 25 de 
maig, pel qual es modifiquen diversos 

reials decrets que regulen el sector del 
gas natural. BOE núm. 128 26/05/2018

 Reial decret 352/2018, d’1 de 
juny, pel qual es declara el cessament 
dels membres del Govern. BOE núm. 
134 02/06/2018

 Reial decret 353/2018, d’1 de 
juny, pel qual es declara el cessament 
de don Mariano Rajoy Brey com a 
President del Govern. BOE núm. 134 
02/06/2018

 Reial decret 354/2018, d’1 de 
juny, pel qual es nomena President 
del Govern a don Pedro Sánchez 
Pérez-Castejón. BOE núm. 134 
02/06/2018

 Reial decret 355/2018, de 6 de 
juny, pel qual es reestructuren els 
departaments ministerials. BOE núm. 
138 07/06/2018

 Reial decret 359/2018, de 8 de 
juny, pel qual es creen Sotssecretàri-
es en els departaments ministerials. 
BOE núm. 140 09/06/2018

 Reial decret 419/2018, de 18 de 
juny, pel qual es reestructura la Pre-
sidència del Govern. BOE núm. 148 
19/06/2018

 Reial decret 337/2018, de 25 de 
maig, sobre els requisits aplicables a 
les previsions macroeconòmiques 
i pressupostàries. BOE núm. 151 
22/06/2018

 Reial decret 593/2018, de 21 de 
juny, pel qual es declara el cessament 
de don Julián Sánchez Melgar com 
a Fiscal General de l’Estat. BOE núm. 
151 22/06/2018

 Reial decret 594/2018, de 22 
de juny, pel qual es modifica el Reial 
decret 1886/2011, de 30 de desembre, 
pel qual s’estableixen les Comissions 
Delegades del Govern. BOE núm. 152 
23/06/2018

 Reial decret 595/2018, de 22 de 
juny, pel qual s’estableix l’estructura 
orgànica bàsica dels departaments mi-
nisterials. BOE núm. 152 23/06/2018

 Reial decret 696/2018, de 29 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de la gestió financera de la Segu-
retat Social. BOE núm. 158 30/06/2018

 Reial decret 698/2018, de 29 
de juny, pel qual es modifica el Reial 
decret 595/2018, de 22 de juny, pel 
qual s’estableix l’estructura orgànica 
bàsica dels departaments ministeri-
als. BOE núm. 158 30/06/2018

 Reial decret 818/2018, de 6 de ju-
liol, sobre mesures per a la reducció de 
les emissions nacionals de determinats 
contaminants atmosfèrics. BOE núm. 
164 07/07/2018

 Reial decret 900/2018, de 20 
de juliol, de desenvolupament de la 
disposició addicional trentena de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualitza-
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ció, adequació i modernització del 
sistema de Seguretat Social, en matè-
ria de pensió de viduïtat. BOE núm. 178 
24/07/2018

 DECRET 1/2018, de 19 de maig, 
de creació, denominació i determina-
ció de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 
7623 21/05/2018

 DECRET 3/2018, de 29 de maig, 
pel qual és nomenen el vicepresident 
del Govern i els consellers i conselleres 
dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya. DOGC núm. 7632 01/06/2018

 DECRET 4/2018, de 2 de juny, pel 
qual és crea l’Oficina del President/a 
de la Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 7634 04/06/2018

 DECRET 8/2018, de 2 de juny, 
pel qual és crea l’Oficina del Vicepresi-
dent/a de el Govern. DOGC núm. 7634 
04/06/2018

 DECRET 26/2018, de 2 de juny, de 
modificació del Decret 1/2018, de 19 de 
maig, de creació, denominació i de-
terminació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. DOGC 
núm. 7634 04/06/2018

 DECRET 111/2018, de 19 de juny, 
de reestructuració del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència. DOGC núm. 7647 
21/06/2018

 DECRET 117/2018, de 19 de juny, 
de reestructuració del Departament 
de Polítiques Digitals i Administració 
Pública. DOGC núm. 7647 21/06/2018

 DECRET LLEI 3/2018, de 26 de 
juny, de necessitats financeres del sec-
tor públic en pròrroga pressupostària. 
DOGC núm. 7652 28/06/2018

 DECRET 131/2018, de 26 de juny, 
pel qual és fixen els preus dels serveis 
acadèmics als universitats públiques 
de Catalunya i a la Universitat Oberta de 
Catalunya per al curs 2018-2019. DOGC 
núm. 7652 28/06/2018

 DECRET 126/2018, de 26 de juny, 
pel qual és reestableixen els delegaci-
ons del Govern de la Generalitat a l’ex-
terior al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, 
Estats Units d’Amèrica, Itàlia, Suïssa i 
França. DOGC núm. 7652 28/06/2018

 DECRET 162/2018, de 17 de juliol, 
de modificació del Decret 48/2003, de 
20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades. DOGC núm. 7667 19/07/2018

 Ordre AEC/639/2018, de 31 de 
maig, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de sub-
vencions per a la celebració de congres-
sos, seminaris i jornades relacionades 
amb la cooperació al desenvolupa-
ment. BOE núm. 144 14/06/2018

 Ordre HAC/692/2018, de 28 de 
juny, per la qual es dicten les normes 

per a l’elaboració dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per 2019. BOE 
núm. 158 30/06/2018

 RESOLUCIÓ PRE/1052/2018, de 
19 de maig, per la qual és deixa sense 
efecte la Resolució PRE/13/2016, de 
13 de gener, de delegació d’atribuci-
ons del president de la Generalitat a 
favor del vicepresident del Govern. 
DOGC núm. 7634 04/06/2018

 Resolució de 10 de maig de 
2018, del Congrés dels Diputats, per la 
qual s’ordena la publicació de l’Acord de 
convalidació del Reial decret-llei 3/2018, 
de 20 d’abril, pel qual es modifica la Llei 
16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació 
dels Transports Terrestres, en matèria 
d’arrendament de vehicles amb con-
ductor. BOE núm. 126 24/05/2018

 Resolució de 4 de juliol de 2018, 
del Congrés dels Diputats, per la qual 
s’ordena la publicació de l’Acord de 
convalidació del Reial decret-llei 4/2018, 
de 22 de juny, pel qual es concreta, amb 
caràcter urgent, el règim jurídic aplicable 
a la designació del Consell d’Adminis-
tració de la Corporació RTVE i del seu 
President. BOE núm. 168 12/07/2018

 Protocol que modifica el Conveni 
entre el Regne d’Espanya i el Regne de 
Bèlgica tendent a evitar la doble impo-
sició i prevenir l’evasió i el frau fiscal 
en matèria d’impostos sobre la renda 
i sobre el patrimoni i el Protocol, sig-
nats a Brussel·les el 14 de juny de 1995, 
modificats per l’Acta Addicional signada 
a Madrid el 22 de juny de 2000, fet a 
Brussel·les el 2 de desembre de 2009. 
BOE núm. 125 23/05/2018



AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

Actualitat

El BOE del passat 12 de juny va 
publicar la Llei 5/2018, d’11 de juny, 
de modificació de la Llei 1/2000, de 
7 de gener, d’Enjudiciament Civil, en 
relació a l’ocupació il·legal d’habitat-
ges. Aquesta reforma de la LEC, que 
ha entrat en vigor el 2 de juliol, suposa 
un important pas endavant per trobar 
mecanismes processals més efica-
ços que els fins ara existents a l’hora 
d’exercir accions per recuperar la pos-
sessió dels habitatges.

Abans d’assenyalar alguns dels trets 
més característics d’aquesta reforma, 
és necessari fer referència al procés 
d’elaboració de la llei, així com als ante-
cedents i les circumstàncies que han 
fet viable la seva aprovació. Per això, 
cal referir-se als treballs desplegats per 
l’advocacia catalana en el si del grup 
de treball que es va crear per part del 
Departament responsable d’habitatge 
al maig del 2016 (que era el Departa-
ment de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge) i que van portar 
a l’aprovació de la Llei 4/2016, de 23 de 
desembre, de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial. I ¿per 
què fem aquesta referència?. Doncs, 
perquè una vegada aprovada una llei 
com aquesta, que pretén habilitar de 
mecanismes a l’Administració Pública 
per aplicar mesures de protecció del 
dret a l’habitatge i ajudar a crear un 
parc públic d’habitatges disponibles 

per a les persones i famílies en situació 
d’exclusió residencial, la realitat va de-
mostrar que hi havia un problema molt 
seriós que ho podia fer inviable: el de 
l’ocupació dels habitatges en aquells 
immobles cedits a l’Administració per 
part de les entitats bancàries.

Evidentment l’ocupació no era ni és 
un fenomen nou, però els propietaris 
particulars que s’havien trobat en la 
situació de veure’s desposseïts del seu 
habitatge contra la seva voluntat no ha-
vien tingut la possibilitat d’obtenir una 
reforma legal que permetés un proce-
diment específic i àgil de recuperació 
de la possessió de l’habitatge. A més, 
des de feia algun temps aquestes ocu-
pacions ja no eren puntuals, sinó cada 
vegada més freqüents i cada vegada 
més controlades per organitzacions 
criminals que –a més de perjudicar el 
propietari desposseït—s’aprofitaven 
i s’aprofiten de la necessitat d’habi-
tatge de moltes persones en situació 
de necessitat. De manera que es van 
aplegar dues circumstàncies que van 
portar a que des de diferents interlocu-
tors de diverses Administracions públi-
ques (el Govern de la Generalitat, les 
entitats municipalistes i alguns Ajun-
taments) es manifestés la necessitat 
d’acabar amb aquesta situació. A més 
del perjudici als propietaris particulars, 
l’ocupació feia impossible en la pràctica 
els procediments d’adjudicació d’habi-
tatges a les famílies necessitades. 

Per això des de la Comissió de Norma-
tiva del ICAB i del CICAC es va elaborar 
una proposició de llei que es va fer 
arribar a tots els grups parlamentaris 
al Congrés dels Diputats per instar la 

seva tramitació. Per sort, un d’ells va 
recollir el guant i la va presentar. Des-
prés, ha fet una molt lenta  tramitació 
(concretament, de setze mesos des 
de la presa en consideració!) que ha 
portat a la llei aprovada que, tot i no ser 
exactament la del text inicial, manté 
els seus aspectes més característics. 
Quedi per a l’anecdotari que és l’única 
proposició de llei que, durant la legisla-
tura i amb el govern anterior a l’actual, 
ha estat aprovada a instància d’un grup 
de l’oposició i que, entre els factors 
que han portat a l’esprint final de la 
seva aprovació definitiva, ha estat un 
factor fonamental el que durant la seva 
tramitació se li incorporés la disposició 
que preveia la pròrroga de l’entrada 
en vigor de l’enèsim ajornament de la 
vigència de la Llei del Registre Civil de 
2011, que feia imprescindible l’aprova-
ció abans del 30 de juny de 2018.

Dit això, en el moment que es publiqui 
aquesta ressenya poc es podrà afegir 
al que ja serà un seguit nombrosos 
de comentaris tècnics de la llei. En 
tot cas, cal advertir que –pel que fa a 
l’articulat de la LEC-- aquesta llei addi-
ciona un nou apartat 4rt. a l’article 150, 
un nou apartat 3 bis a l’article 437, un 
nou apartat 1 bis a l’article 441, un nou 
apartat 1 bis a l’article 444, i modifica 
l’article 250,1, 4rt. Aquestes modifi-
cacions comporten que s’incorpori la 
previsió de tramitació de les deman-
des que pretenguin la tutela sumària 
de la tinença o la possessió d’una cosa 
o dret per qui n’hagi estat desposseït 
o pertorbat en el seu gaudi, i preveu 
que es podrà demanar la immediata 
recuperació de la plena possessió d’un 
habitatge o part d’ell --sempre que el 

Coordinat per Isidor Garcia 
Comissió de Normativa

LA REFORMA DE LA LEC EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES: 
UN PAS ENDAVANT IMPORTANT
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propietari o posseïdor legítim per un 
altre títol s’hagi vist privat d’ella sense 
el seu consentiment-- si el demandant 
és persona física, entitat sense ànim 
de lucre amb dret a posseir-la i entitat 
pública propietària o posseïdora legíti-
ma d’habitatge social, tot especificant 
la regulació d’aquest tràmit. Es preveu 
la seva tramitació mitjançant els trà-
mits del judici verbal.

També determina que aquestes de-
mandes de recuperació de la pos-
sessió d’un habitatge o part d’ell, es 
podran dirigir genèricament contra els 
desconeguts ocupants de la mateixa, 
sens perjudici de la notificació que  
se’n faci a qui en concret estigui en 
 l’immoble al temps de dur a terme 

la notificació. A la demanda s’haurà 
d’acompanyar el títol en què l’actor 
fonamenta el seu dret a posseir.

A més, es preveu que quan s’hagi de 
notificar la resolució de llançament de 
l’habitatge, s’hagi de donar trasllat als 
serveis socials per tal que actuïn, si 
s’escau, en la protecció de les persones 
que seran desocupades i poden neces-
sitar un habitatge. En aquesta mateixa 
línia es preveu l’existència de protocols 
i plans que garanteixin polítiques públi-
ques en matèria d’habitatge per tal de 
prevenir situacions d’exclusió residen-
cial i alhora garantir el compliment de 
les resolucions judicials de llançament 
o desallotjament. Però, sens dubte, el 
més interessant és que s’incorpora un 

tràmit incidental per a la recuperació 
immediata de l’habitatge ocupat il·legal-
ment que preveu una mesura cautela-
ríssima  per a la que no es demana que 
el demandant hagi de prestar caució ni 
demostrar el “periculum in mora”, sinó 
exclusivament acreditar títol suficient 
per a l’acreditació del seu dret a posseir. 
Es donarà trasllat d’aquesta petició a 
l’ocupant o ocupants per a que, en un 
termini de cinc dies, pugui aportar al 
Jutjat títol que justifiqui la seva situació 
possessòria. Si no aportés justifica-
ció suficient, el tribunal ha d’ordenar 
mitjançant interlocutòria el lliurament 
immediat de la possessió de l’habitatge 
al demandant.Esperem que aquesta 
reforma resulti efectiva. Almenys serà 
un pas endavant important.

SERVEIS INCLOSOS PER 
COL·LEGIATS/DES I FAMILIARS

• Neteja dental anual
• Visites
• Revisions
• Visites d'urgències
• Rx intraorals

ESPECIALISTES EN TOTES LES BRANQUES ODONTOLÒGIQUES. 

PIONERS EN IMPLANTS DE ZIRCONI 
I ODONTOLOGIA HOLISTICA I KINESIOLÒGICA. 

Muntaner 239, 08021 Barcelona  

Indústria 7, 08037 Barcelona 

info@mirave.es
www.mirave.es

T. 93 200 93 39

T. 93 458 46 11
La resta de serveis i tractaments, tenen tots els 
avantatges d’una pòlissa Dental Familiar tant per als 
Col·legiats/des, com per als familiars que convisquin 
amb ells/es Acreditació: carnet col·legial de l’ICAB.

TOTES LES ESPECIALITATS

E08031263
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LABORAL

RECONEIXEMENT DEL 
DRET D’ACUMULACIÓ 
DEL PERMÍS DE 
LACTÀNCIA 
COMPUTANT 60 
MINUTS PER JORNADA, 
PER GARANTIR LA 
MILLOR PROTECCIÓ I 
ATENCIÓ AL NOUNAT

Sentència 419/18 de 19 d’abril de 
2018 del Tribunal Suprem
 
El Tribunal Suprem ha establert, a 
la Sentència de 19 d’abril de 2018, 
el dret dels treballadors a optar per 
l’acumulació del permís de lactància 
en jornades complertes, havent de 
computar l’empresa 60 minuts per 
cada jornada. En concret, el sindicat 
CCP ASMAVAN interposà demanda 
contra l’empresa reivindicant el dret 
dels seus treballadors a l’acumulació 
d’hores de lactància en base al seu CC 
d’empresa, que preveu tal possibilitat. 

Així mateix, reclamaven que aquesta 
acumulació es realitzés computant 
60 minuts diaris i no la mitja hora 
per jornada que venia acumulant la 
Companyia. L’empresa s’hi oposà 
sostenint que el CC aplicable el que 
estableix és la possibilitat de pactar 

aquesta acumulació horària per via 
convencional i que l’acumulació de 
mitja hora respon a una costum 
empresarial. 

En primera i en segona instància 
el Tribunal estimà les pretensions 
del sindicat. Finalment, el Tribunal 
Suprem, en resolució del recurs de 
cassació interposat per l’empresa, 
ha desestimat les seves pretensions 
confirmant les sentències anteriors 
en base al fet que la costum 
invocada per la part recurrent no 
és vàlida ja que cal atendre a la 
hora d’absència i no a la mitja hora 
de reducció de jornada en tant 
que la fixació dels termes del dret 
d’acumulació no poden deixar-se al 
empara de la pràctica empresarial 
ja que el propi article 37.4 ET ho 
sotmet al acord de voluntats i no a la 
decisió unilateral del empresari. 
Tanmateix, el magistrat recorda que la 
finalitat d’aquesta mesura és garantir 
la millor protecció i atenció al nounat.  

ACCIDENTS IN 
ITINERE: EL NEXE 
CAUSAL NO ES TRENCA 
SI ES TRACTA D’UNA 
GESTIÓ RAONABLE QUE 
RESPON A “PATRONS 
USUALS” 
 
Sentència 409/18 de 17 d’abril de 
2018 del  Tribunal Suprem   
 
Així mateix, el Tribunal Suprem, a 
la Sentència de 17 d’abril de 2018 
analitza els supòsits inclosos dins 
els accidents in itinere. El supòsit en 
qüestió és el d’una treballadora que, 
al sortir del seu treball i de tornada al 

seu domicili parant a un supermercat 
a comprar un producte, va patir un 
accident de trànsit el qual li causà 
lesions determinants de IT. Doncs 
bé, al respecte, el Tribunal conclou 
que la causalitat no es trenca quan 
la conducta del treballador respon a 
paràmetres usuals de convivència o 
comportament comú de les persones. 

En aquest sentit, estableix que no 
ha d’excloure’s la condició d’accident 
de treball per la simple raó que hagi 
tingut lloc alguna gestió intermediària 
raonable. Així, fixa la sentència 
que ha d’admetre’s la racionalitat 
d’aquestes gestions intermediàries 
atenent a criteris dins dels que es 
produeixi una connexió evident 
entre el desplaçament i el treball. 
Aplicant aquesta doctrina al cas 
doncs, el Tribunal estima que no pot 
entendre’s trencat el nexe causal 
en tant que la demora per la simple 
compra d’un producte al supermercat 
cal entendre’s com una “gestió 
raonable” que respon a “patrons 
usuals” de comportament i a “criteris 
de normalitat” de conducta.   
  

PENAL

SENTÈNCIA 291/2017 DE 
20 DE NOVEMBRE DE 
2017 DE L’AUDIÈNCIA 
PROVINCIAL DE 
MADRID 
 
Sentència 291/2017 de 20 de 
novembre de 2017 de l’Audiència 
Provincial de Madrid

La sentència de l’Audiència Provincial 
de Madrid, de data 20 de novembre 
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de 2017 no fa sinó confirmar el que 
ja és una sol·licitud reiterada per 
moltes acusacions particulars en 
assumptes de violència domèstica.

Estem parlant de la possibilitat 
que les ordres d’allunyament i 
comunicació s’estenguin, més enllà 
del plànol físic, al pla virtual.

En aquest sentit, la cada vegada 
major profusió de vida a les xarxes 
socials, comporta que molts 
agressors estigmatitzin, amenacin 
o insultin a les seves víctimes a 
través dels seus perfils de twitter, 
Facebook, Instagram o qualsevol 
altres xarxes.

Per això, els jutges d’instrucció 
reben cada vegada més sol·licituds 
perquè les ordres de protecció, 
prohibició de comunicació o 
d’allunyament, s’estenguin també, 
de forma específica, al fet que 
l’investigat no pugui contactar 
amb la víctima ni etiquetar-la en 
una xarxa social, ni nomenar-la 
de forma directa o indirecta, ni 
pugui capturar una fotografia 
seva per utilitzar-la, després, 
a través del seu propi perfil. 
De fet, un mer “m’agrada” pot 
arribar-se a considerar (segons 

la sentència que ara comentem) 
un contacte amb la víctima que 
podria comportar, si escau, 
el trencament d’una ordre de 
protecció.

Certament, el dret no dóna a 
l’abast amb la rapidesa dels 
avanços de la tecnologia. No 
obstant això, existeix una 
interpretació jurisprudencial que 
podríem denominar “conceptual” 
en virtut de la qual les xarxes 
són mers suports a través dels 
quals poden cometre’s els 
delictes “de sempre” (injúries, 
amenaces, coaccions) produint-
se, mitjançant aquestes, el 
mateix dany que pot generar-
se mitjançant un altre tipus de 
comunicació. 

Els jutges han assumit aquest 
fet per decretar, en les seves 
ordres de protecció, una extensió 
que suposa la prohibició de 
comunicació amb una persona 
a través de qualsevol “social 
media”, que no només inclou a 
les xarxes socials més habituals 
(Facebook, Twitter etc…) sinó 
també canals com Youtube o 
Spotify, on és possible etiquetar 
o nomenar a persones.

LABORAL

DESESTIMADA 
LA DEMANDA 
D’IL·LEGALITAT DE 
LA VAGA DEL 8 DE 
NOVEMBRE DE 2017 
 
Sentència de la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 2 de maig 2018.

La Sentència referida considera que 
el Sindicat convocant de la vaga 
tenia la suficient legitimació per dita 
convocatòria, així com que, per tenir 
un caràcter de “vaga mixta” (amb 
motivació política i laboral), tenia cabuda 
dins del dret fonamental a la vaga. 

No considera el Tribunal que hi hagués 
un “abús del dret de vaga”, malgrat 
convocar-se inicialment per a diversos 
dies i haver-se desconvocat després 
gradualment, fins a quedar només el 
dia 8 de novembre. Per tant, sobre la 
base d’aquests arguments el Tribunal 
desestima la demanda de conflicte 
col·lectiu sol·licitant la declaració  
d’il·legalitat de la vaga del 8 de novem-
bre del passat any, interposada per 
una organització patronal contra el sin-
dicat convocant i el comitè de vaga.



MÓN  
FISCAL

Seccions

ALERTA FISCAL  
 
El Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió 
Europea ha aconseguit un acord sobre una proposta desti-
nada a impulsar la transparència per fer front a la planifica-
ció fiscal agressiva de dimensió transfronterera. 

El projecte de Directiva del Consell que modifica la 
Directiva 2011/12/UE, és la més recent d’una sèrie de 
mesures concebudes per evitar l’elusió de l’Impost de 
societats. D’una banda, s’obligarà a intermediaris com 
els assessors fiscals, comptables i advocats que dissen-
yen o promoguin mecanismes de planificació fiscal a 
informar a les autoritats nacionals dels quals es conside-
rin potencialment agressius. 

D’altra banda, s’exigirà que els Estats membres inter-
canviïn automàticament la informació que reben a través 
d’una base de dades centralitzada. Això possibilitarà que es 
detectin abans els nous riscos d’elusió fiscal i que es pren-
guin mesurades per bloquejar els mecanismes perniciosos.

Els Estats membres disposen de termini fins al 31 de 
desembre de 2019 per incorporar la Directiva al seu ordena-
ment jurídic nacional. Els nous requisits de comunicació 
s’aplicaran a partir de l’1 de juliol de 2020. 

L’ADMINISTRACIÓ DIU: 

Entre les últimes consultes publicades per la Direcció gene-
ral de Tributs (DGT) que poden ser del vostre interès poden 
destacar-se les següents:

Consulta Vinculant de la DGT V0262-18 de 7 de febrer de 
2.018, pel qual el demandant, el qual és beneficiari de l’as-
sistència jurídica gratuïta, ha interposat procediment judicial 
contra una entitat financera. Es dicta sentència en contra de 
l’entitat financera condemnant-la en costes. 

L’advocada d’ofici presenta factura d’honoraris davant el 
jutjat, sent els seus honoraris abonats per l’entitat financera 
condemnada al demandant qui, al seu torn, fa lliurament 
d’aquesta quantitat a la seva advocada. 

En els casos de condemna en costes, es genera un dret 
de crèdit a favor de la part vencedora i, per tant, no pertan-
yen les mateixes a qui li representa o assisteix. No s’estan 
satisfent rendiments professionals als advocats, procura-
dors i perits de la part vencedora sinó una indemnització a la 
part vencedora; i en conseqüència l’obligat al pagament, la 
part condemnada, en aquest cas l’entitat financera, no està 
obligada a practicar retenció a compte de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques.

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

MÓN FISCAL

Juan Mestre Vázquez
Col·legiat núm. 25.729
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En tractar-se d’una indemnització a la part vencedora, el pa-
gament que se li realitza dels honoraris d’advocat, procura-
dor i perits en què ha incorregut té el caràcter compensatori 
de despeses de defensa, representació i peritatge fet a la 
part vencedora en el judici, sent un dret de crèdit a favor seu 
o diners, constituint un guany patrimonial de l’article 33.1 de 
la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En general, doncs, la percepció de les costes suposa per a 
la part vencedora un guany patrimonial. No obstant això, en 
aquest cas, la situació és diferent atès que la part vencedora 
té la condició de beneficiària de l’assistència jurídica gratuïta. 
D’acord amb la Llei 1/1996 de 10 de febrer d’assistència 
jurídica gratuïta s’estableix en el seu article 36 que, per als 
supòsits de condemna en costes, els professionals (advo-
cats, procuradors, perits…) estaran obligats a retornar les 
quantitats percebudes amb càrrec als fons públics per la 
seva intervenció en el procés, sent les Administracions Públi-
ques les que, a través dels Col·legis d’Advocats, satisfan als 
lletrats la indemnització pels seus serveis. 

En conseqüència, l’import percebut per la consultant i traslla-
dat als seus advocats no té incidència en la seva IRPF.

D’altra banda, i donat el creixent interès per les criptomone-
des, cal destacar la Consulta Vinculant de la DGT V0808-18 de 
data 22/03/2.018 referida a la venda de monedes virtuals (bit-
coin, litecoin, ripple…). Sempre que no es realitzin en l’àmbit 
d’una activitat econòmica, donen lloc a guanys patrimonials. 

L’alteració patrimonial s’entén produïda al moment en què 
es procedeix al lliurament d’aquestes monedes en virtut del 
contracte de compravenda, amb independència del moment 
en què es percebi el preu de la venda, havent de, per tant, 
imputar-se el guany o pèrdua patrimonial produïda al període 
impositiu en què s’hagi realitzat aquest lliurament.

Això sense perjudici de l’aplicació, si escau, de la regla espe-
cial d’imputació temporal prevista en la LIRPF art.14.2.c per 
als supòsits d’operacions a terminis o amb preu ajornat.

L’alteració en el patrimoni derivada d’un contracte de com-
pravenda es produeix al moment en què té lloc la transmis-
sió mitjançant el lliurament del ben o dret venut, conforme 
al previst en el CC art.609. En aquest sentit, d’acord amb la 
teoria del títol i la manera, s’assenyala que el rellevant per 
a la transmissió del domini mitjançant compravenda no és 
el pagament del preu, sinó que el contracte o acord de vo-
luntats vingui acompanyat de la tradició en qualsevol de les 
formes admeses en dret. En la Consulta Vinculant de la DGT 
V0250-18 de data 01/02/2.018 es refereix a les criptomone-
des o figures anàlogues que són monedes de tipus virtual 
que permeten compres de béns i pagament de serveis a 

través d’Internet, a més de cotitzar en mercats financers no 
regulats, i que El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha 
reconegut la seva condició de mitjans de pagament. 

En relació a l’Impost sobre el Patrimoni, els bitcoins i altres 
criptomonedes han de declarar-se juntament amb la resta 
dels béns, de la mateixa forma que es faria amb un capital en 
divises, valorant-se en l’impost a preu de mercat a la data de 
la meritació (31 de desembre de cada any) (LIP art.24 i 29)- 

En definitiva, els bitcoins i altres criptomonedes han de de-
clarar-se pel seu valor equivalent en euros a 31 de desembre 
de cada any.

En les Consultes Vinculants de la DGT V0667-18 DGT V0668-
18, ambdues de data 13/03/2.018 es dóna resposta a dues 
consultes en les quals s’indica la recepció d’un document pel 
pagament dels honoraris d’un servei prestat a un advocat, 
denominat minuta proforma. La qüestió que es planteja és 
si deurà la minuta proforma tenir el contingut necessari de la 
factura a l’efecte de la deducció de la quota de l’Impost sobre 
el Valor Afegit suportada d’acord amb l’establert en l’article 6 
del Reglament que regula les obligacions de facturació aprovat 
pel Reial decret 1619/2012, de 29 de novembre.

En el cas objecte de consulta, el document presentat com 
a “minuta proforma” sembla que no respecta el contingut 
mínim assenyalat necessari per exercitar pel receptor de 
la mateixa, el dret a la deducció de les quotes de l’impost 
suportades documentades en la factura, en els termes as-
senyalats en aquesta contestació. 

A TENIR EN COMPTE

La Sentència del Tribunal Suprem de data 19/02/2.018 recurs 
número 62/2.017, considera aplicable als residents extracomu-
nitaris els efectes de la sentència comunitària de 03/09/2.014 
del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. 

Aquesta sentència va equiparar l’aplicació dels beneficis 
fiscals de les diferents Comunitats Autònomes a l’efecte de 
l’Impost sobre Successions i Donacions que es donava als 
residents a Espanya respecte als no residents en algun Estat 
membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. 

En aquells casos en els quals la liquidació no hagués esdevin-
gut ferma, els residents extracomunitaris tenen la possibilitat 
de sol·licitar la devolució d’ingressos indegudament satisfets a 
l’efecte de l’Impost sobre Successions i Donacions. 

S’haurà d’estar atent a l’adequació normativa que es faci al 
nou criteri jurisprudencial.



E
ra l’any 2.014 quan UBER va arribar a Barcelo-
na i, després d’uns pocs mesos, va haver de 
marxar a causa de la forta confrontació que 
va despertar dins del món del taxi. En aquell 
temps, UBER utilitzà la plataforma UberPop, 

empresa on treballaven particulars sense autorització ad-
ministrativa. Quatre anys després, el 2.018, UBER torna 
a la ciutat comtal però a través de la plataforma UberX, 
el seu servei de vehicles de lloguer amb conductors pro-
fessional, i que compten amb llicència VTC. 

El desembarcament a Barcelona amb aquesta nova 
forma de donar serveis mitjançant conductors pro-
fessionals ve donat per la Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar que Uber 
(entesa com a servei en sentit global) és una empresa 
de servei dins de l’àmbit del transport i no del servei 
de la societat de la informació. El TJUE va considerar 
que el servei no es limitava a una simple intermediació 
entre conductor i usuari, sinó a oferir serveis de trans-
port urbà mitjançant eines tecnològiques, essent indis-
pensable tant pels conductors com per les persones 
que desitgen moure’s per la ciutat i, finalment, exercint 
una influència decisiva sobre les condicions de les 
prestacions efectuades per aquests conductors. Així, 
doncs, des d’aquest moment tot aquell conductor que 
vulgui “col·laborar” amb UberX necessitarà tenir una lli-
cència VTC d’acord amb l’article 42.1 de la Llei 16/1987, 
de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.

Tot i així, fonts de la companyia d’Estat Units van afir-
mar, en el seu moment, que la decisió no canviava res 
dins de l’operativa d’Uber a la majoria dels països de la 
UE a causa que l’empresa ja funcionava amb llicències 
de vehicles de turisme amb conductor (VTC).

A Barcelona hi ha aproximadament 120 cotxes i tarifes 
un 15% inferiors de mitjana. Per altra banda els taxistes 
ho consideren competència deslleial i l’Ajuntament no ho 
acaba de veure del tot clar, amb un nou reglament per 
restringir l’activitat dels VTC a la zona metropolitana de 
Barcelona a l’horitzó. Segons les últimes xifres oficials a 
la província hi ha 920 vehicles de lloguer amb conductor 
per 10.362 taxis (1/12) i l’administració local vol arribar 
a la ràtio de 1/30 fixada a la legislació estatal. De fet, el 
passat 20 d’abril el Consell de Ministres va aprovar un 
Real Decret Llei per a protegir el negoci del taxi elevant 
a rang de llei aquesta proporció, pel que aquest límit 
haurà de ser aplicat a tot el territori espanyol, cosa que 
eliminarà les diferències que existien actualment entre 
les diferents comunitats autònomes i ciutats. 

Amb aquest escenari, l’escenari estrictament laboral 
d’aquesta companyia es presenta especialment interes-
sant i sensible per desenvolupar a causa de les possibles 
conseqüències laborals que pot tenir el desplegament 
d’UberX a Barcelona i a totes les ciutats d’Europa. Que 
UberX és una empresa de servei de transport urbà i no 
una simple eina intermediària ja ha quedat ben clar, però 

UBER, EL DRET DEL 
TREBALL I BARCELONA
En plena actualitat del conflicte entre el col·lectiu del taxi i les plataformes VTC, l’autor 
exposa una altra vessant problemàtica d’aquesta realitat que ha vingut per quedar-se, 
com és la naturalesa laboral dels treballadors de les plataformes col·laboratives.

Sebastià Navarro González 
Col·legiat núm. 40.445
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el que encara no se sap del cert és quines repercussions 
pot tenir aquesta afirmació dins del camp del Dret del 
Treball. A Londres, per exemple, ja existeix un pronuncia-
ment judicial de desembre de l’any passat que dictamina 

que un grup de 
conductors de la 
capital anglesa 
són treballadors 
per compte d’altri. 
Evidentment, el 
contra argument 
que va utilitzar 
l’empresa i pel 
qual recorrerà la 
decisió judicial és 
que són treballa-
dors autònoms. 

Per altra banda, la 
relació d’Uber amb 
els conductors no 
sempre és molt 
clara. Per un lloc, 
les llicències VTC 
poden pertànyer 
a una empresa 
aliena i els conduc-

tors ser treballadors d’aquella. Per tant, la relació entre 
UberX i l’empresa VTC seria com la d’una empresa que 
dóna serveis a una altra, on podria aplicar-se l’article 42 
ET o inclús una possible cessió il·legal ex article 43 ET 
ja que el client contracta i paga a l’aplicació d’UBER di-
rectament i els serveis rebuts per l’empresa “contrata” 
tindria un protocol específic “made in Uber”, com una 
identificació del cotxe com a “Uber cab”. 

En tot cas, seria molt convenient una mínima harmo-
nització normativa a nivell comunitari per saber si un 
“col·laborador” d’Uber és un treballador o un autònom. 
En aquest sentit, la Sentència del TJUE de 3 de juliol de 
1986 va dictaminar que “la característica essencial de la 
relació laboral és la circumstància que una persona realit-
za, durant un cert temps, a favor d’una altra i sota la seva 
direcció, certes prestacions, per les quals percep una 
remuneració”. Per altra banda, fent referència a un dels 
grans arguments que utilitza UBER quan es preguntat 
sobre aquest dubte jurídic que consisteix a dir que els 
seus treballadors són lliures de desconnectar-se de l’apli-
cació quan vulguin, la STJUE de 4 de febrer de 2010 va 
dir que “si bé és cert que el fet que una persona només 
treballi un número d’hores molt petit dins del marc 
d’una relació laboral pot ser un indici que les activitats 
són marginals i accessòries, no és menys cert que, amb 

independència del nivell limitat de la retribució obtinguda 
d’una activitat professional i del número d’hores dedi-
cades a aquesta, no s’ha d’excloure que, després d’una 
apreciació global de la relació laboral determinada, les 
autoritats nacionals poden considerar-la real i efectiva”. 

Fins aquí podríem entendre sense aprofundir gaire que, 
d’acord amb la Sentència del TJUE i el concepte de 
treballador que ens dóna la jurisprudència de la UE, els 
col·laboradors d’Uber tindrien la consideració de treballa-
dor per compta aliena, seguint la línia que sembla que ha 
iniciat el Regne Unit. 

I què podem esperar en un futur no gaire llunyà? Les 
Sentències del Tribunal pel cas “UBER” han establert 
uns principis jurídics que poden servir com a guia per a 
tota la Unió Europea, però té unes peculiaritats que re-
sulten difícils de poder extrapolar a altres plataformes o 
aplicacions. El principi de que, amb caràcter general, una 
plataforma electrònica que únicament posi en contacte 
conductors no professionals amb persones que desitgen 
fer un trajecte determinat és lícit ha estat confirmat per 
la Jurisprudència Europea. En aquest cas (per exemple 
Blablacar, Sentència Jutjat Mercantil de Madrid nº2, 
de 2 de febrer de 2.017) seria un simple operador de la 
societat de la informació, sense necessitat que els seus 
usuaris tinguin cap autorització VTC. 

Com ja hem dit abans no seria el cas d’Uber  ja que 
aquest influeix decisivament sobre les condicions del 
transport, selecciona els conductors, estableix el preu 
màxim de la cursa i exerceix un cert control sobre la 
qualitat dels vehicles i el comportament dels conduc-
tors. En el camp purament polític, el Ministeri de Treball, 
després de ser preguntat a febrer de 2018 per un diputat 
de Unidos Podemos sobre la naturalesa laboral dels tre-
balladors de les plataformes col·laboratives, va respon-
dre d’una manera gens clara, deixant les conclusions 
als treballs d’un comitè d’experts en la matèria que serà 
creat els següents mesos. Finalment, en el camp de les 
Ciències del Treball podem dir que conceptes clàssics 
com el de la jornada laboral, horari o centre de treball es 
desdibuixen a les anomenades factories del segle XXI, 
on ja no treballen treballadors sinó clients i proveïdors. 
La irrupció de les noves tecnologies no només està te-
nint un fort impacte dins del mercat del treball, també 
ha donat lloc a una nova forma de treball on la persona 
que dona el servei i el demandant contacten de forma 
online a través d’una plataforma digital que actua com a 
intermediari. 

Veurem si Barcelona ens dóna la resposta al gran inte-
rrogant.  

EN TOT CAS, 
SERIA MOLT 
CONVENIENT 
UNA MÍNIMA 
HARMONITZACIÓ 
NORMATIVA 
A NIVELL 
COMUNITARI  
PER SABER SI UN  
“COL·LABORADOR” 
D’UBER ÉS UN 
TREBALLADOR  
O UN AUTÒNOM



L’
objecte del present article és donar a 
conèixer algunes de les conclusions 
aconseguides en la tesi doctoral titulada 
“La raó de proporcionalitat en l’impost 
sobre successions” (que vaig presentar el 

proppassat dia 14/11/2016, a la Universitat de Barcelona 
i que va obtenir la qualificació de cum laude), relaciona-
des amb les reduccions de parentiu, edat, discapacitat, 
tarifes i coeficients multiplicadors relatives al patrimoni 
preexistent, en les transmissions mortis causa, en el 
ISD, tot això relacionat amb les diferents legislacions 
autonòmiques, a fi de posar de manifest el greuge 
comparatiu que es produeix en matèria impositiva suc-
cessòria, per raó de residència.

1. El ISD dissenyat per l’Estat en 1987, a partir de l’any 
2002, en què s’amplia la cessió de competències a les 
CC.AA. quant a reduccions, bonificacions, coeficients 
i tarifes, ha donat lloc a un impost diferent i distant en 
funció del territori i del temps, ja que la seva configu-
ració territorial, no tan sol és dispar sinó també mutant 
atès que és usual que en cada exercici es procedeixin 
a realitzar nombroses modificacions per part de les 
CC.AA. a través de les seves lleis de pressupostos o de 
mesures fiscals. 

2. La mutació del ISD a través de les modificacions 
introduïdes per cada CC.AA. contrasta amb la inusual 

passivitat o deixadesa de l’Estat, no tan sols quant a 
l’actualització de l’impost pròpiament dit, sinó quant a 
la seva inactivitat respecte als excessos o desmesures 
de les hisendes autonòmiques –tant internes com a eu-
ropees- que han posat en escac a un impost anomenat 

a complir un paper 
distributiu fonamen-
tal en una de les 
principals causes de 
desigualtat patrimo-
nial i social, com és, 
l’herència.

3. Ens trobem així 
davant un impost 
profundament 
desmembrat i 
desproporcionat 
que necessita una 
intensa reforma que 
suposaria, preservant 
l’autonomia polí-
tic-legislativa de les 
CC.AA., que l’Estat 
assumís de manera 

decidida les regnes, establint una tributació comuna 
amb caràcter de mínima en tot el territori sense excep-
ció alguna i al seu torn fixés una tributació amb caràcter 

GREUGES COMPARATIUS PER  
RAÓ DE RESIDÈNCIA EN L’IMPOST  
SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
L’autor d’aquest article fa una succinta anàlisi de l’actual Impost de 
Successions i el seu diferent tractament en les Comunitats Autònomes, 
reflexionant sobre els greuges comparatius existents entre aquestes,  
i concloent en la necessitat urgent d’una profunda reforma. 

Manuel Dopazo Zorelle 
Col·legiat núm. 17.511

SEMBLA EVIDENT 
QUE UNA 
DISPARITAT DE 
TRACTE TAN 
AGUDITZADA 
NO RESULTA 
EMPARADA PER 
LA NATURAL 
AUTONOMIA 
POLÍTICA 
AUTONÒMICA
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de màxima, a fi de que cada CC.AA., en el marc descrit 
disposi de la mateixa dissenyant la seva fiscalitat en un 
marc harmònic, ordenat i proporcional, sense lloc a la 
desmesura i en conseqüència a la deslocalització terri-
torial impositiva.

En aquest nou marc legislatiu a dissenyar per l’Estat, 
les CC.AA. disposarien de la facultat de regular les 
diferents reduccions, bonificacions tarifes i coeficient 
d’acord amb les seves necessitats i les seves singu-

laritats socioeconò-
miques i territorials 
però en un marc 
basat en els principis 
de capacitat econò-
mica, de progressi-
vitat tributària i de 
proporcionalitat.

4. L’actual disparitat 
de mesures autonò-
miques territorials té 
com a comú denomi-
nador la pràctica exo-
neració de l’impost 
dels grups I i II de 
parentiu, la qual cosa 
explica l’escassa re-
captació de l’impost, 
si tenim en compte 
que la major part de 
les transmissions he-
reditàries es realitzen 
al cònjuge i als fills, 
utilitzant cada CC.AA. 
al seu antull, reduc-
cions bonificacions, 
coeficients multipli-
cadors o fins i tot 

escales de gravamen que exoneren d’impost a aquests 
grups de parents propers al difunt.

5. La reducció per minoria d’edat en la legislació ac-
tual, també emmalalteix de proporcionalitat en atorgar 
una reducció que oscil·la entre tres milions d’euros, i 
47.858,59 €, la qual cosa revela de nou la bretxa imposi-
tiva en funció del territori, sent obvi que la citada bretxa 
no obeeix a singularitat territorial alguna objectivable, 
sinó a una disparitat de criteri legislatiu. 

Sembla evident que una disparitat de tracte tan agu-
ditzada no resulta emparada per la natural autonomia 
política autonòmica, que és consubstancial al nostre 

model d’organització territorial, vulnerant-se amb això 
el principi constitucional d’igualtat, i incorrent-se en la 
generalització de privilegis fiscals per raó del territori.

6. En relació a la reducció per discapacitat la disparitat 
quàntica en la normativa entre territoris és estrambò-
tica i així se significa en la normativa estatal amb una 
reducció de 150.253,03 €, a Catalunya de 650.000€ i a 
Aragó del 100% de la base imposable als causahavents 
amb un grau de discapacitat del 65%, per la qual cosa 
de nou albira en aquest últim cas la falta de propor-
cionalitat entre la finalitat legítima de protecció del 
discapacitat i la mesura adoptada, com és, l’exempció 
material de l’impost, trastocant els principis d’equitat, 
igualtat i generalitat de l’impost. 

7. En relació a la progressivitat de l’impost, la majoria 
de les CC.AA. tenen una tarifa molt similar a l’estatal 
que evidencia de nou l’absència de singularitat territo-
rial, excepte Catalunya, que ha articulat una tarifa de 
cinc trams i Galícia de sis trams, encara que aquesta 
última només per als grups I i II, els tipus dels quals 
aconsegueixen el 18% per a bases liquidables supe-
riors a 1.600.000 € quan en la tarifa estatal s’aconse-
gueix el 34%, gairebé el doble, per a bases que no 
aconsegueixen la meitat de l’anterior base liquidable 
(797.555,08€), la qual cosa evidencia novament el pes 
del parentiu en l’impost, i el tracte desigual territorial, 
que cobra especial significació als territoris forals on la 
tarifa s’articula exclusivament en funció del parentiu i 
així en els grups I i II el tipus de gravamen oscil·la entre 
el 0,80% i l’1,5%.

8. Finalment, intrínsecament lligat a la tarifa de 
gravamen ens trobem amb l’aplicació del coeficient 
multiplicador del patrimoni preexistent de l’ adqui-
rent, que tant l’Estat com les CC.AA., fan dependre 
la seva aplicació del seu major o menor proximitat 
parental, fins a tal punt que en determinades CC.AA. 
com Astúries o Galícia per als parents del grup I, 
aquest coeficient és inferior a 1, fins i tot per a 
aquells casos en què el patrimoni de l’ adquirent és 
fins i tot superior a més de quatre milions d’euros, 
la qual cosa atempta novament contra el principi de 
capacitat econòmica. 

Cas singular esdevé a Catalunya, on s’ha suprimit re-
ferencia alguna a la quantia del patrimoni preexistent, 
convertint aquest, en un mer coeficient parental desna-
turalitzant el seu propi fonament.

Vist quant antecedeix, la necessitat de la seva profunda 
reforma, es troba servida. 

SERIA NECESSARI 
QUE L’ESTAT 
ASSUMÍS DE 
MANERA 
DECIDIDA 
LES REGNES, 
ESTABLINT UNA 
TRIBUTACIÓ 
COMUNA AMB 
CARÀCTER DE 
MÍNIMA EN TOT 
EL TERRITORI 
SENSE EXCEPCIÓ 
ALGUNA I AL SEU 
TORN FIXÉS UNA 
TRIBUTACIÓ AMB 
CARÀCTER DE 
MÀXIMA



Ú
ltimament, resolucions de totes les instàn-
cies de la jurisdicció social, estan tornant 
a abordar nombrosos casos de delimitació 
del treball per compte d’altri amb el treball 
autònom.

Hi ha un augment imprevist, del que s’ha vingut a 
denominar el fenomen de la “Uberització”, terme im-
plantat per fer referència a la externalització de serveis 
per “empleats”, que realitzen les seves tasques sota 
demanda mitjançant una plataforma digital, d’una forma 
tan flexible com a inestable, i que donen lloc a unes 
relacions pseudo-laborals que ens resultaran difícils 
d’encabir dins dels patrons clàssics de dependència i 
“alienaitat” (compte aliè) de l’Estatut dels Treballadors.

Sense que puguem tampoc prendre com a referència 
allò que ha estat resolt en la jurisprudència d’altres 
països del nostre entorn, on el fenomen i la seva pro-
blemàtica són similars. 

Així, és curiós veure com, d’una banda, la Sentència del 
Employment Appeal Tribunal of United Kingdom, sobre 
la relació dels conductors de UBER d’11 de novembre 
de 2017 resol que els conductors al seu servei osten-
ten una relació de caràcter laboral, mentre que tres 

dies més tard, el 14 de novembre següent, el Laude Ar-
bitral de la Cort Arbitral Laboral del mateix Estat, sobre 
la relació dels “empleats” de Deliveroo, entén que els 
riders (treballadors) de Deliveroo són autònoms. 

Altres resolucions fins avui també han estat dispars: 
Així, la Sentència de data 1 de febrer de 2018 del 
Conseil de Prud´Hommes de París que estableix la no 
laboralitat dels conductors de Uber, igual que la de 8 
de febrer de 2018 Sentència del Tribunal de Districte 
del Nord de Califòrnia, segons la qual un repartidor 
de menjar de l’empresa Grubhub (similar a Deliveroo 
o Glovo) és un treballador independent. Més recent i 
transcendent, la Sentència del Tribunal Suprem de l’Es-
tat de Califòrnia del passat 30 d’abril de 2018 (Assump-
te Dynamex Operations) d’interessantíssim contingut.

A tot això, no podia resultar aliè el Tribunal Suprem que, 
preveient un increment de casos plantejats i aprofitant 
la conjuntura d’haver de pronunciar-se sobre diversos 
supòsits idèntics, ha dictat tres resolucions en les 
quals fixa la doctrina jurisprudencial a tenir en compte 
en tots aquells casos que se’ns presentin a partir d’ara.

Les Sentències són, dues de data 24 de gener de 2018 
(Roj: STS 608/2018) i (Roj: STS 588/2018), dictades en 

DE NOU SOBRE LES NOTES DE 
LABORALITAT EN LA DELIMITACIÓ 
DEL TREBALL PER COMPTE D’ALTRI
Exhaustiva i il·lustrativa relació de Sentències facilitades per l’autor davant la 
previsible conflictivitat jurídica que pugui suposar la proliferació del treball basat 
en plataformes digitals, exclusivament, o combinades amb el treball tradicional.

José Hurtado Cobles 
Col·legiat núm. 19.512
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Ple i sent Ponent Sr. Ángel Blasco Pellicer, i la tercera de 
data 28 de gener de 2018 (Roj: STS 589/2018), Ponent Sr. 
Antonio Sempere Navarro. Totes elles van relacionades 
amb l’empresa Zardoya Otis respecte a la qualificació de 
la seva relació amb els seus treballadors autònoms.

En síntesi, les circumstàncies dels supòsits de fet ven-
tilats són sempre els mateixos: l’empresa Zardoya Otis 
i els autònoms havien subscrit uns “contractes marc de 
col·laboració”, pels quals els autònoms es comprometien 
a realitzar els treballs de muntatge, posada en servei i 
neteja d’ascensors. Les circumstàncies en la prestació 
de serveis es van desenvolupar durant anys sobre la 
base de les condicions previstes en tals contractes.

Després de l’examen de tals circumstàncies, la Sala 
aprecia la laboralitat de la relació, però l’interès d’aques-
tes resolucions radica en els indicis concrets que porten 
a reconèixer tal caràcter. Així, la Sala insisteix en els 
indicis típics tals com, l’assistència al centre de treba-
ll designat per l’ocupador; la inserció en l’organització 
de treball de l’ocupador, que s’encarrega de programar 
la seva activitat; l’absència d’organització empresarial 
pròpia de l’autònom; el caràcter fix o periòdic de la re-
muneració; l’acompliment personal del treball o, el fet, 
destacable, que el treball de l’autònom sigui exactament 
el mateix que realitzen altres treballadors de l’empresa 
amb els quals aquesta manté relació laboral.

Però, més importància aparenten els indicis que han 
perdut pes, criteris que ara es titllen de “marginals” i 
que “han de cedir davant els de major força”:

D’una banda, la no 
subjecció a horari 
o la no imposició 
de vacances per 
l’empresa (doncs 
l’autònom no 
estava subjecte a 
cap horari de tre-
ball i les vacances 
no havien de ser 
autoritzades per 
l’empresa), quant 
al criteri de depen-
dència es refereix. 
Es constata aquí 
el diferent valor 
que ara se li dóna 
a aquesta circum-
stància doncs, en 
cas d’existència 
d’horari imposat, 
sí haurà d’aten-
dre’s com a criteri 
fort de laboralitat 
però, al revés, en 
cas de no submis-
sió a horari, haurà 
de considerar-se 
com un indici feble 
de no laboralitat.

I, per una altra 
banda, la utilització 
de mitjans propis 
de l’autònom en 

l’activitat (doncs l’autònom utilitzava el seu propi vehicle 
i telèfon mòbil), quant al criteri d’ “alienaitat” (compte 
aliè). Per a la Sala resulta destacable l’escassa quantia 
en inversió que l’autònom ha de realitzar per a l’activitat 
(telèfon mòbil o petit vehicle) enfront de la major inver-
sió que realitza la principal (la pròpia maquinària o eines 
especialitzades). No obstant això, s’ha de destacar aquí, 
la pèrdua d’importància que ara atribueix la Sala al fet 
que l’autònom pugui utilitzar mitjans propis per a la seva 
activitat, quan siguin “d’escassa inversió”, entenent per 
tal, fins i tot, fins a “un petit vehicle”.

Mentre no es dugui a terme una reforma legislativa 
seran aquests, principalment, els indicis que haurem de 
sotmetre a consideració davant la més que previsible 
conflictivitat jurídica que pugui suposar la proliferació 
del treball basat en plataformes digitals, exclusivament, 
o combinades amb el treball tradicional. 

EL TRIBUNAL 
SUPREM, 
PREVEIENT UN 
INCREMENT DE 
CASOS PLANTEJATS 
I APROFITANT LA 
CONJUNTURA 
D’HAVER DE 
PRONUNCIAR-SE 
SOBRE DIVERSOS 
SUPÒSITS IDÈNTICS, 
HA DICTAT TRES 
RESOLUCIONS EN 
LES QUALS FIXA 
LA DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL A 
TENIR EN COMPTE 
EN TOTS AQUELLS 
CASOS QUE SE’NS 
PRESENTIN A 
PARTIR D’ARA



E
l litigi de Gadisa contra Banc NCG i el FROB 
estava cridat a acabar en el Tribunal Suprem. 
Gadisa és una gran empresa del sector de la 
distribució alimentària que havia perdut deu 
milions d’euros en el projecte inversor que va 

intentar reflotar l’antiga Caixa Galícia. La societat pertany 
a “un grup d’empresaris i inversors d’allò més destacat i 
elitista del capitalisme gallec”, com diu l’Audiència Provin-
cial de La Corunya. 

Era un procediment complex en el qual intervenien ad-
vocats de primera línia. Els inversors havien guanyat en 
primera instància i perdut en apel·lació. Tenint en compte 
que la quantia del litigi, el natural era que l’última batalla 
judicial es lliurés davant el Tribunal Suprem. No obstant 
això, la Sala Primera no va admetre a tràmit la cassació 
de Gadisa (ATS 21.2.2018). 

El motiu fonamental és que el recurs se separava dels 
fets provats de la sentència d’apel·lació. En el passat, 
aquest resultat hauria estat poc probable. La falta de 
respecte de la base fàctica fixada per l’Audiència Provin-
cial es contemplava com una línia vermella en els criteris 
d’admissió de la Sala Civil de 2011. No obstant això, en la 
pràctica, s’utilitzava amb moderació en els procediments 
la quantia dels quals superava el llindar dels 600.000€. 
Aquests temes entraven amb relativa comoditat si la vul-
neració de la norma jurídica s’explicava amb correcció. El 

retret que el litigant hi havia fet “supòsit de la qüestió” 
era reservat moltes vegades per a la sentència de fons. 
No obstant això, en els últims temps la Sala Primera ha 
recorregut amb més freqüència a aquest mecanisme. 
Què ha passat?

En els darrers, el Tribunal Suprem està decidit a con-
vertir-se en el tribunal de la seguretat jurídica. Per a 
això busca centrar la seva activitat en les matèries que 
tinguin un veritable interès cassacional per a la formació 
de jurisprudència. La reforma de la LEC que proposava 
Gallardón va acabar marginant-se. 

En ella es preveia universalitzar l’interès cassacional com 
a únic motiu d’accés a la Sala Civil. Fracassada aquesta 
iniciativa legislativa, el Tribunal Suprem segueix mirant 
amb recel (democràtic) l’existència de vies privilegiades, 
entre les quals està la quantia. 

La veritable finalitat del Tribunal Suprem és la fixació de 
la doctrina legal, no la solució del cas concret. I aques-
ta vocació s’aprecia ja en la fase d’admissió. Queden 
llunyans els anys en què es denominava afectuosament 
al Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem el “Gabinet de la 
guillotina” pel percentatge de recursos que no admetia. 

Per ser justs, hem de reconèixer que avui, en els casos 
grisos, els criteris de cort s’apliquen amb certa alçada de 

CASSACIÓ CIVIL:  
EL TALL DE LA GUILLOTINA
L’autor de l’article fa un balanç del primer any de l’aprovació 
dels nous criteris d’admissió de recursos, des de l’experiència 
pràctica en la seva aplicació per la Sala Civil. 

Pablo Franquet 
Col·legiat núm. 28.402 
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mires per permetre la creació de doctrina en matèries 
que tenen un veritable interès jurídic. Així s’ha arribat a 
reconèixer obertament: “malgrat l’existència d’aquesta 
defectuosa tècnica cassacional s’ha optat per l’admis-
sió del recurs en atenció al fet que, des de l’escrupo-
lós respecte als fets provats i no combatuts, la qüestió 
jurídica a la qual la Sala ha de donar resposta apareix 
clara, sense necessitat d’esforços per esbrinar-la i con-
cretar la norma que es diu infringida” (STS 231/2016 de 
8.4.2016). 

Els nous criteris d’admissió dels recursos de cassació i 
extraordinari per infracció processal, aprovats el 27 de 

gener de 2017, 
pretenien avançar 
cap a aquest ob-
jectiu de convertir 
a la Sala Primera 
en el tribunal de la 
seguretat jurídica. 

Aquests criteris 
portaven dues 
grans novetats 
que buscaven 
alleujar la càrre-
ga de treball 
dels magistrats i 
optimitzar la seva 
activitat. La pri-
mera novetat era 
que introduïen en 
l’ordre civil el límit 

a l’extensió dels escrits. La Sala recomana que els recur-
sos no superin les vint-i-cinc pàgines. El seu objectiu és 
reduir el temps d’estudi de cada cas. 

La segona novetat era que es reduïa substancialment 
l’àmbit de revisió de la valoració probatòria. Ja no es pot 
qüestionar la valoració de la prova feta per l’Audiència 
Provincial amb l’argument que aquesta ha estat absur-
da, arbitrària o il·lògica. Ara només es poden impugnar 
els errors palesos en la valoració de la prova. D’aquesta 
forma, el Suprem mostra la seva decidida resistència a 
convertir-se en un panell de revisió probatòria. Com pot 
veure’s, són dos nous utensilis que serveixen a una fita 
elevada, però que, d’altra banda, utilitzats amb precisió, 
poden donar un nou tall a la fulla.

En l’últim any el Tribunal Suprem ha estudiat els recursos 
presentats en el 2015, és a dir, abans de l’aprovació dels 
seus nous criteris d’admissió. En conseqüència, estem 
encara en una fase de transició. La referència als nous 

criteris es fa a manera d’orientació, com a reforç o com-
plement dels antics criteris de 2011. No obstant això, ja 
podem distingir amb nitidesa en el discurs dels magis-
trats quins seran les futures pautes d’avaluació. 

Una interlocutòria molt recent adverteix per primera vegada 
de les restriccions en matèria probatòria. En aquest sentit, 
el Tribunal afirma que “la valoració de la prova no pot ser 
matèria dels recursos extraordinaris. Solament l’error palès 
pot al·legar-se com a motiu del recurs” (ATS 21.3.2018).

Les referències a les noves exigències de forma, també 
apunten ja en algunes resolucions. Així, en una inter-
locutòria s’al·ludeix als requisits d’estructura de l’en-
capçalament dels motius. La Sala sanciona que el motiu 
del recurs “no s’encapçala en els termes adequats a les 
exigències del recurs de cassació”, ja que “només en 
el paràgraf segon del text” s’identifica la norma que es 
considera infringida i se cita la sentència que recull la 
doctrina del Tribunal (ATS 24.5.2017). En un altra inter-
locutòria els magistrats es lamenten que el recurs “té 
una extensió desmesurada, lluny de les recomanacions 
contingudes en l’acord de 2017 abans esmentat, que 
al·ludeix a 25 pàgines” (ATS 19.4.2017). 

Els anteriors defectes de forma no van ser letals per si 
sols, sinó que s’afegien a altres defectes de tècnica cas-
sacional que van acabar provocant la no admissió dels 
recursos. Encara no ens hem trobat amb un recurs que 
respecti totes les exigències de la tècnica cassacional 
però que s’allunyi de l’extensió màxima recomanada. No 
obstant això, sí que comptem amb l’experiència de la 
Sala Tercera, que en aquesta situació ha optat per consi-
derar-ho un error subsanable. 

Finalment, també hem de destacar que la Sala Civil ja 
ha recorregut per primera vegada a la falta d’efecte útil 
del recurs com a justificació per no admetre-ho a tràmit 
(Interlocutòria 18.10.2017). Aquesta nova causa de no 
admissió, estrenada en els criteris de 2017, ha estat apli-
cada en un recurs basat en dos motius de cassació en el 
qual el rebuig d’un va fer estèril la resolució de l’altre (en 
el qual sí havia quedat acreditat l’interès cassacional).

Fa un any vaig escriure en aquesta mateixa revista un 
article en què aventurava que els nous criteris de la Sala 
Primera anaven a suposar un canvi substancial en la 
pràctica de la cassació. 

Després de l’experiència dels aquests últims mesos, 
comencem a veure els primers senyals. Al cap i a l’últim, 
com diu el botxí en la mítica pel·lícula de Berlanga:  
“Si existeix la pena, algú haurà d’aplicar-la”. 

EN ELS DARRERS 
TEMPS, EL 
TRIBUNAL SUPREM 
ESTÀ DECIDIT A 
CONVERTIR-SE 
EN EL TRIBUNAL 
DE LA SEGURETAT 
JURÍDICA



EL COL·LEGI ES MOU

UN ANY  
DE MANDAT  
 
 
La Junta de govern de l’ICAB va complir el seu primer 
any de mandat aquest estiu, una celebració que va apro-
fitar per presentar el balanç dels darrers mesos, posant 
èmfasi en la materialització dels principals compromisos 
del seu programa electoral. 

A la presentació, que va tenir lloc el 23 de juliol, va inter-
venir la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
Mª Eugènia Gay, el vicedegà, Jordi Pina, i el secretari de 
la Corporació, Jesús Sánchez. 

La degana va explicar que el projecte que fa un any va 
engegar la nova Junta vol “aconseguir que l’ICAB sigui 
el Col·legi Professional de Referència, una institució 
innovadora, integradora, participativa, solidària, trans-
parent i oberta al món, que respongui a les necessi-
tats de l’advocacia del nostre temps, que garanteixi el 
correcte exercici de la professió i asseguri els drets de 
la ciutadania”. 

Mª Eugènia Gay va incidir en la importància d’erigir el 
Col·legi “en un referent en lideratge femení i igualtat, 
transformació digital, formació, internacionalització 
i en la implicació activa en tots els assumptes que 
afecten la ciutadania”. 

En relació a les intencions de la Junta, la degana va des-
granar alguns dels reptes que en només 12 mesos s’han 
assolit. És el cas del compromís de la Junta pel foment 
de la igualtat d’oportunitats professionals entre advocats 
i advocades i l’impuls al lideratge de les dones en institu-
cions judicials i als despatxos. 

Alguns exemples d’aquest compromís amb la paritat 
s’han materialitzat amb la presentació del Pla d’Acció 
per a la Igualtat 2018-2021, la creació de la campanya 
“Cada dia és 8 de març”, la celebració del 1st Women 
Business & Justice European Forum, la reivindicació 
de què el Col·legi d’Advocacia de Barcelona va ser el 
primer en acceptar dones entre els seus col·legiats, 
l’any 1927; i la incorporació de la perspectiva de gène-
re en tots els programes de formació contínua i espe-
cialitzada (Màsters i EPJ) que oferta el Departament 
de Formació de l’ICAB.

Una altra de les apostes d’aquesta Junta és posicionar 
l’ICAB com a líder mundial i referent en Transformació Di-
gital de l’advocacia i que la institució pugui exercir de lobby 
social per tal de convertir-se en un ‘hub’ que permeti estar a 
l’avantguarda del Dret Digital. És per aquest motiu que s’ha 
creat la nova Comissió de Transformació Digital, per afron-
tar amb garanties els reptes que l’actual revolució digital 
planteja en l’àmbit jurídic. L’ICAB, a més, ha acollit un semi-
nari per establir les bases sobre les que s’ha de redactar la 
Carta de Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, per convertir 
Barcelona en capital mundial dels Drets Digitals. S’ha coor-
ganitzat amb ENATIC el IV Congrés Internacional de Dret 
Digital, i s’ha reivindicat la figura de l’advocat com el profes-
sional millor qualificat per realitzar tasques com a Delegat 
de Protecció de Dades (DPD) que marca el nou Reglament 
General de Protecció de Dades.

La formació i la per-
manent actualització 
jurídica també són 
essencials per a la 
Junta de Govern de 
l’ICAB, per això s’ha 
treballat en la poten-
ciació de la qualitat, 
adaptant-la als nous 
requeriments del mer-
cat. En aquest sentit, 
s’ha donat un gir a la 
formació, amb la ce-
lebració de diferents 
congressos sobre 
temàtiques especia-
litzades i d’actualitat: 
Congrés de Dret Im-
mobiliari, Congrés so-



Món Jurídic · #318 · Juny/Setembre 2018 El Col·legi es mou 23

bre els Drets dels Animals, Congrés de Responsabilitat Civil 
i els ja esmentats 1st Women Business & Justice European 
Forum i Congrés Internacional de Dret Digital. Tots ells han 
aplegat més de 1.200 assistents a la seu col·legial, rècord de 
participació i implicació dels nostres col·legiats. Així mateix, 
s’ha ampliat  la formació especialitzada per tal que el col·le-
giat pugui tenir un element diferenciador per fer créixer el 
seu despatx. Als Màsters i a l’Escola de Pràctica Jurídica, s’hi 
sumen els Postgraus. Finalment, s’ha programat per a l’any 
vinent la primera edició de l’International Legal Networking 
amb l’objectiu de conèixer diferents experiències, crear 
sinergies professionals i compartir oportunitats de negoci 
amb companys i companyes d’altres països. 

També ha continuat el compromís de la Junta per enfor-
tir les Relacions Internacionals entre els diferents Col·le-
gis de l’Advocacia i s’ha traçat l’estratègia col·legial per 
donar un impuls a la internacionalització dels despatxos 
de Barcelona. Així, s’ha creat una Comissió de Relacions 
Internacionals integrada per advocats i advocades que 
participen activament en les diferents organitzacions in-
ternacionals. La degana de l’ICAB, per la seva banda, ha 
estat nomenada Deputy Director for Collective Members 
de la Union Internationale des Avocats (UIA) en el marc 
de la Governing Board Meeting celebrada a Nova York.  

Així mateix, i a 
través de la tasca 
desenvolupada per 
la Comissió de Nor-
mativa, s’ha poten-
ciat la participació 
del Col·legi en Inici-
atives Parlamentàri-
es i en grups de tre-
ball en col·laboració 
amb el Consell de 
l’Advocacia Catalana 
(segona oportuni-
tat, ocupació il·legal 
d’habitatges...)

L’ICAB s’ha posicio-
nat, en el darrer any,  
com a referent de 
la societat civil ca-

talana reivindicant la seva trajectòria i el seu prestigi com 
a institució, i implicant-se en tots aquells assumptes que 
afecten el dia a dia de la ciutadania. Responent a aquesta 
voluntat, el Col·legi ha signat un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona per reforçar l’assistència  

 
jurídica gratuïta  a l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella. 
També ha col·laborat amb les institucions per atendre jurí-
dicament els 60 migrants de l’Open Arms que van arribar 
al Port de Barcelona designant lletrats del Torn d’Ofici es-
pecial de menors no acompanyats. 

Per una altra banda, el Col·legi segueix donant resposta 
a la problemàtica del preu del lloguer amb l’elaboració 
de propostes per a la reforma de la Llei d’Arrendaments 
Urbans (LAU), entre les que destaca l’ampliació de la du-
rada del contracte de 3 a 6 anys. 

Cal destacar, també, que es va posar en marxa el SOJ 
Atemptats, Servei d’Orientació Jurídica a les víctimes 
de l’atemptat a Barcelona del 17 d’agost, que va facilitar 
a les famílies orientació i ajuda en uns moments doloro-
sos. I, entre moltes altres accions, va liderar la Comis-
sió Independent de Diàleg i Mediació, juntament amb 
més de 150 organitzacions i més de 500 personalitats 
que van donar suport a aquesta iniciativa. Una Comissió 
que ha projectat la institució com un espai transversal 
de diàleg, acord i defensa dels drets i deures recone-
guts per la llei i l’Estat de Dret.

A totes aquestes fites assolides en els darrers mesos, 
cal afegir les ja anunciades amb ocasió dels 100 primers 
dies de Govern, com són: la Modificació de les condicions 
de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per abaratir-la i millo-
rar-ne la cobertura per tal que s’adapti a les diferents ne-
cessitats del col·lectiu; el Foment de la participació amb la 
creació de noves Seccions, Comissions i Grups de Treball; 
l’aplicació del Codi Ètic i la transparència en la gestió de 
la Junta de Govern; la  revisió i avaluació de l’organització 
amb la implementació d’un nou model de gestió, realit-
zant una autoanàlisi interna fruit de la interacció de la Jun-
ta de Govern i l’equip de treballadores i treballadors. 
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CONVENI ICAB-AJUNTAMENT 
PER ASSESSORAR SOBRE 
HABITATGE A CIUTAT VELLA 

El passat 6 de setembre la degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, van signar un conveni de 
col·laboració per incorporar a l’Oficina de l’Habitatge de 
Ciutat Vella el servei directe de lletrats del Col·legi per 
atendre la ciutadania, les associacions de veïns i enti-
tats que ho sol·licitin. A l’acte de signatura del conveni 
també hi van assistir la diputada de la Junta de Govern 
de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici i Assistència al 
Detingut, Carmen Valenzuela, el regidor d’Habitatge 
i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Josep 
Maria Montaner, i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, 
entre altres autoritats.

A través del conveni, els lletrats que ofereixen aquest 
servei realitzaran atenció directa a l’oficina tot oferint 
informació, orientació jurídica prèvia i tramitaran, si 
s’escau, la documentació necessària per accedir a l’as-
sistència jurídica gratuïta. 

L’oficina està situada a la plaça Salvador Seguí núm. 13 
i l’atenció serà els dilluns i dimecres, de 10 a 14h, i els 
dijous de 15 a 19h. 

L’ICAB també adquireix el compromís de col·laborar 
amb l’oficina en la detecció de dinàmiques noves que 

es produeixen en el terreny del dret a un habitatge 
digne, dret constitucional i estatutari. Així doncs, es 
prestarà especial atenció a situacions com les pràc-
tiques especulatives, les il·legalitats, l’assetjament 
passiu, la deixadesa dels propietaris amb els seus habi-
tatges, l’assetjament actiu per agressió, la pujada des-
mesurada dels preus del lloguer, la compra d’edificis 
per part de grans inversors per rehabilitar, entre altres. 
L’objectiu és estar atents a aquestes problemàtiques 
de mobbing actiu i passiu i poder orientar jurídicament 
tant a la ciutadania com a les entitats i associacions.

Durant l’acte, la degana va afirmar que “aquest conveni 
representa un ferm compromís d’apropar a les perso-
nes més vulnerables un servei ràpid i eficaç d’orienta-
ció jurídica en matèria d’habitatge. Dret bàsic i digne 
per a tota la ciutadania que permetrà la tramitació d’as-
sistència jurídica gratuïta” i va destacar el compromís 
d’aquesta institució en “la defensa del dret de defensa”. 

Es tracta de la primera experiència d’aquestes carac-
terístiques que es posa en marxa a la ciutat, i neix 
com una prova pilot al districte de Ciutat Vella, amb la 
perspectiva que si té bona acollida i bons resultats es 
pugui implementar arreu de les oficines d’habitatge 
que l’Ajuntament té obertes a cadascun dels districtes 
de la ciutat. 

ÈXIT DE 
PARTICIPACIÓ 
AL CONGRÉS DE 
L’ADVOCACIA DE 
BARCELONA  

Els dies 12 i 13 de juliol l’ICAB va acollir el 3r Con-
grés de l’Advocacia de Barcelona, un esdeveniment 
que va resultar ser un èxit rotund gràcies a les més 
de 1.000 persones col·legiades que van seguir les 40 
conferències programades sobre diverses disciplines 
jurídiques. El Congrés de l’Advocacia s’ha consolidat, 
així doncs, com una cita única en formació jurídica, 
comptant també amb els millors experts en les dife-
rents àrees del Dret. 
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En el marc del 
Congrés es va 
celebrar, també, 
el tradicional 
sopar d’estiu, 
aquest cop al 
Club Natació 
Barcelona. Va 
ser una festa 
distesa, al cos-
tat del mar, que 
va esdevenir un 
punt de trobada 
d’amistats i re-
lacions profes-
sionals entre les 
persones convi-
dades. 

La primera jornada del Congrés va coincidir, a més, amb 
el Dia de la Justícia Gratuïta, data que es va aprofitar per 
debatre sobre les millores que necessiten els advocats 
i advocades d’ofici per poder garantir el dret de defensa 
a les persones més vulnerables i reivindicar i reconèixer 
la tasca que realitzen els advocats i advocades del Torn 
d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva i 
igualitària. La degana, Mª Eugènia Gay, va recordar la im-
portància de la justícia gratuïta com un servei fonamen-
tal en un Estat democràtic i de Dret.

A l’acte, la diputada de la Junta de Govern de l’ICAB 
responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, va 
facilitar dades sobre el funcionament del Torn d’Ofici, 
destacant que durant el primer semestre de 2018 s’han 
efectuat 55.191 atencions distribuïdes en 28.521 desig-

nes i 26.670 telefonemes. Valenzuela va informar que 
de la totalitat d’expedients de Justícia Gratuïta trami-
tats durant el primer semestre de 2018, un 73,03% han 
estat dictaminats favorablement, un percentatge molt 
similar al de 2017. 

BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL 
DELS DRETS DIGITALS

El convenciment que l’avanç tecnològic és imparable, 
que el mateix permet nombroses millores per a la 
societat, però que també posa de manifest l’existència 
de riscos per als drets de les persones, tan essencials 
com el dret a la intimitat i a la privacitat o el Dret l’ho-
nor, porta al fet que sigui obligatori replantejar-se una 
nova regulació que contempli la irrupció tecnològica i 
col·loqui a la ciutadania i el respecte als seus drets en 
el centre de l’atenció.

Per això, cal treballar des de la transversalitat i la inter-
nacionalització, col·laborant amb diferents sectors de la 
societat, i mitjançant un procés participatiu.

Aquest ha estat el punt de partida de la celebració del 
seminari en què els participants han posat en comú 
reflexions sobre les bases que han de sustentar i 
sobre les quals s’ha de redactar la Carta de Drets de la 
Ciutadania en l’Era Digital: ètica, responsabilitat social 
i democràtica, fórmules inclusives per atendre les dife-
rències territorials, de gènere, socials... 
 

3r Congrés de
l’Advocacia de Barcelona
Dijous, 12 - Divendres, 13 juliol

PREPARA'T PER COMENÇAR L'ESTIU
AMB FORMACIÓ ICAB

40 conferències gratuïtes

· civil ·  concursal · penal · laboral · infància ·  administratiu ·

· ambiental · TIC · transformació digital · processal · mercantil ·  matrimonial ·

· arbitratge ·  compliance ·  esportiu · justícia gratuïta ·

#congresadvocaciabcn

Amb el patrocini
especial de:

Lo vemos diferente

Patrocinadors: Col·laboradors:

Per a més informació, consulta el web
www.congresadvocaciabcn.cat
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El seminari ha estat liderat per la degana de l’ICAB, 
Mª Eugènia Gay, i el diputat de la Junta de Govern 
responsable de Transformació Digital, Rodolfo Tesone, 
en col·laboració amb el Mobile World Capital, i amb 
la participació d’ENATIC, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Barcelona- Barcelona-Tech, la Universi-
tat Pompeu Fabra, Internet Society, el Servei d’Inclu-
sió i Capacitació Digital de la Conselleria de Polítiques 
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, el MIT-Spain, Barcelona Tech City, IFCLA, 
ISACA, ASCOM, representants de l’advocacia i del món 
empresarial, INCIBE i la Comissió de Transformació 
Digital de l’ICAB.

S’inicia ara un procés de participació per al redactat de 
la Carta de Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, que 
es vol finalitzar al febrer de 2019, moment en el qual, 
treballant al costat de Mobile World Capital, es presen-
tarà públicament, consolidant Barcelona com a referent 
i capital mundial dels drets digitals.

1R CONCURS TRIANGULAR DE 
SIMULACIÓ DE JUDICIS

El Concurs triangular de simulació de judicis, una inicia-
tiva que ha impulsat l’ICAB per tal d’apropar l’exercici 
pràctic de l’advocacia als estudiants del Màster d’Accés 
a l’Advocacia, ha estat una experiència molt positiva, 
tant per als  participants -que en aquesta primera edició 
van ser equips d’alumnes del Màster de l’Advocacia 
de les facultats de dret de la Universitat de Barcelona, 
Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra- com per als 
degans de les Universitats participants i els coordina-

dors del Màster. El concurs es va realitzar el passat 
23 de maig a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona. 

En què ha consistit aquesta iniciativa? 
La coordinadora del Màster d’Accés  a l’Advocacia de 
la  Universitat Pompeu Fabra, Gabriela Boldó, ha definit 
el concurs triangular de simulació de judicis com “una 
activitat molt real en què els alumnes s’enfronten a un 
judici amb altres alumnes d’universitats diferents i amb 
un tribunal composat per jutges en lloc de per docents. 
Aquesta activitat és el més semblant a un judici -tant 
per l’entorn com per la manera com s’organitza- i els 
alumnes participants surten forçosament de la seva 
àrea de confort i es preparen el cas des del punt de 
vista substantiu, processal i amb l’oratòria adequada”.

Valoració molt positiva 
En aquest sentit, el degà de la facultat de Dret de la 
UB, Xavier Pons, ha afirmat que “el Concurs de simula-
ció de Judicis constitueix un exercici molt interessant 
i molt instructiu per als alumnes del Màster de l’Advo-
cacia, ja que els permet completar l’adquisició de les 
competències del Màster en un context de contrast 
amb estudiants d’altres Màsters d’altres dues univer-
sitats”. Per la seva part, la degana de la facultat de Dret 
de la Pompeu Fabra, Ana Maria Caballé, ha considerat 
que el concurs és un “moot court” en tota regla, ja que 
es tracta d’un mecanisme d’aprenentatge -més enllà 
del de les classes magistrals- que desenvolupa destre-
ses, habilitats, anàlisi crítica, capacitat d’argumentació 
i debat, capacitat de proporcionar resposta a noves si-
tuacions i problemes, que afavoreix el treball en equip, 
l’argumentació persuasiva, la capacitat de diagnosi, i 
l’articulació d’un discurs propi”.
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Per als alumnes l’experiència de participar en el 
Concurs Triangular ha estat molt enriquidora. Així per 
exemple, Eduard Grandío, com a representant de 
l’equip de la Pompeu Fabra, ha ressaltat que va voler 
participar en aquest concurs, “perquè tenia moltes 
ganes de sentir-se, ni que fos en una simulació, en 
la pell d’una advocat i comprovar el que haurà de fer 
a la vida real quan ja exerceixi la professió”.  Mentre 
que Christian de la Calle, que va participar en l’equip 
de penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ha qualificat l’experiència com a positiva i ha destacat 
que “el fet de posar-se la toga, celebrar la vista davant 
d’un jutge i fer tot el judici sense interrupcions és una 
bona primera aproximació a un jutjat. Al final serà la 
nostra forma de vida i com abans comencem a fer 
aquests tipus d’activitats, menys nervis tindrem el dia 
del nostre primer judici i ho podrem portar amb més 
naturalitat”. En la mateixa línia s’ha manifestat l’equip 
finalista de civil de la Facultat de la Dret de la Univer-
sitat de Barcelona –encapçalat per Rocío Molina- qui 
ha ressaltat que “és l’experiència més propera a la 
realitat que fem a la facultat, i veure des d’una ves-
sant pràctica el que aprenem durant tots els nostres 
estudis és una possibilitat de conèixer més profunda-
ment la professió”. 

Tots els participants han coincidit en recomanar per 
unanimitat aquesta experiència als futurs estudiants del 
Màster d’Accés a l’Advocacia. 

Qualitat dels alumnes i el debat generat 
Tant els degans de Dret com els coordinadors del 
Màster d’accés a l’advocacia han qualitat “d’alt” el 
nivell dels alumnes que vam participar en el Concurs. 
En aquest sentit, l’advocat i coordinador del Màster a 
la UB, Eloy Moreno, ha argumentat que “el nivell va ser 
satisfactori per part dels alumnes de les tres universi-
tats participants, fet que va fer molt difícil la deliberació 
per part del jurat” i ha afegit:“ van ser els propis ma-
gistrats que van participar en aquest esdeveniment els 
que amb més vehemència van destacar l’alt nivell de 
preparació que van demostrar els alumnes en les seves 
intervencions”.

Es sol·licita nova edició 
Per aquests motius, ja s’ha demanat que es torni a dur 
aquesta iniciativa. Així ho ha destacat el degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona: “Vull 
felicitar la iniciativa del Concurs engegada per l’ICAB, 
que valoro molt positivament i que espero que tingui 
continuïtat en els propers anys”. 

18 I 19 D’OCTUBRE, 
PRIMER  
CONGRÉS DE 
DRET LABORAL 
 
L’ICAB organitza els dies 18 i 19 d’octubre el primer 
Congrés de dret Laboral. Aquesta activitat formativa té 
com a objectiu donar a conèixer a l’advocacia les qüesti-
ons d’actualitat més candents relacionades amb el dret 
laboral, com són “la prova digital en el procés laboral”, 
“la bretxa salarial”, “la subrogació de plantilla per conveni 
col·lectiu i l’art. 44 ET: impacte intern de la doctrina del 
TJUE en el cas Somoza Hermo”, “l’actuació de la Inspec-
ció davant l’externalització de Serveis”, “la prestació de 
serveis mitjançant “falsos” autònoms”, “ la influència 
dels tribunals europeus  en el dret laboral espanyol”. 

Magistrats del Tribunal Suprem, de la Sala del Social 
de TSJC, professors de Dret del Treball, advocats, el 
Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el cap 
d’Unitat Especialitzada d’Inspecció de Seguridad Social 
han confirmat la seva participació com a ponents. 

Si voleu estar al dia de tot allò relacionat amb el 
dret laboral, reserveu la vostra plaça al I Congrés 
de Dret Laboral!  

FORMACIÓ EN DRET 
COMUNITARI

Obertes les inscripcions al Postgrau en dret comunitari 
i drets humans de la Unió Europea.  L’ICAB organitza 
aquest Postgrau amb l’objectiu d’oferir una formació 
específica tant del dret del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea com de la protecció dels drets humans davant 
el tribunal Europeu de Drets Humans. El Postgrau té una 
durada de 6 mesos (octubre 2019- març 2019) i inclou 
una visita al Parlament Europeu. Podeu formalitzar la ins-
cripció al Postgrau en dret comunitari i Drets Humans de 
la Unió Europea a www.icab.cat. Podeu enviar les vos-
tres consultes a postgraus@icab.cat i formacio@icab.cat
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23 D’OCTUBRE, I JORNADA DE 
DRET TRIBUTARI

La Secció de Dret Fiscal i Financer organitza per al 23 
d’octubre la I Jornada de Dret Tributari.  

Aquesta activitat de formació -que es desenvoluparà de 
les 9h fins a les 18h, a la seu del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona- servirà per abordar els principals aspec-
tes relatius al dret tributari com són:  ‘criteris actuals de 
l’Administració catalana en les reduccions de l’empresa 
familiar, en l’impost de successions i donacions’, ‘fisca-
litat en les crisis matrimonials’, ‘la plusvàlua municipal. 
Situació actual a l’Ajuntament de Barcelona’,‘la declaració 
de béns a l’estranger’, ‘regularització del model 720’, 
‘incidència en el Delicte Fiscal i Blanqueig de capitals 
davant l’afloració de capitals, amb especial atenció a la 
figura de l’assessor tributari’, ‘criteris actuals de l’Admi-
nistració en el règim sancionador i aplicació del 39.2 de 
l’IRPF’. Podeu consultar el programa a www.icab.cat.

ESTUDIS AMB PERSPECTIVA  
DE GÈNERE 
 
Al curs acadèmic 2018-2019 s’inclou tant als màsters 
d’especialització com al Postgrau en Pràctica Jurídica 
matèries en perspectiva de gènere. Aquesta iniciativa 
forma part de la campanya ‘Cada dia és 8 de març’.Con-
sulteu els programes a www.icab.cat i #FormacióICAB

INSCRIPCIONS OBERTES AL 
POSTSGRAU DE PRÀCTICA 
JURÍDICA 

La nova edició del Postgrau en Pràctica Jurídica (EPJ), 
que començarà al mes d’octubre del 2018, incorpora 
dues novetats: una nova àrea dedicada al dret fiscal i un 
únic horari, de les 18h a les 20.30h. L’objectiu del Post-

grau de Pràctica Jurídica 
és donar eines als alum-
nes que els serveixin 
per afrontar l’exercici 
pràctic de la professió. 
Els estudiants es poden 
especialitzar en dues de 
les següents 6 àrees: 
civil-família, penal, labo-
ral, administratiu, mer-
cantil i financer. Totes 
aquelles persones que 
cursin el Postgrau po-

dran complementar, a més a més, la seva formació fent 
pràctiques en institucions públiques, empreses i despat-
xos d’advocats. Els professors són advocats i magistrats 
en exercici. Dona ales al teu currículum. Reserva la teva 
plaça a www.icab.cat  

L’ICAB, CENTRE DE FORMACIÓ 
EN LLENGÜES ESTRANGERES 

Per obrir-se a nous mercats i 
relacionar-se amb professionals 
d’altres països és fonamental 
conèixer idiomes. L’ICAB us dona 
l’oportunitat de formar-vos en 
llengües estrangeres. Durant tot 
l’any mantenim oberta la matrícu-
la, perquè pugueu triar entre una 
gran diversitat de cursos, horaris 
i modalitats. 

A través de la formació en idio-
mes de l’ICAB podreu aprendre 

anglès, francès, italià, rus, alemany, a més de fer cursos 
especialitzats en llenguatge jurídic i de negocis.   
 
 

Informació i inscripció

Per formalitzar la reserva de plaça ho podeu fer via e-mail: 
formacio@icab.cat i a www.icab.cat

Carrer Mallorca, 281 - Centre de Formació 
08037 Barcelona 

Telèfon: 93 601 12 12 ext. 5138
www.icab.cat wuff

ãowoof

bau

Idiomes
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INSCRIPCIONS OBERTES AL 
POSTSGRAU DE PRÀCTICA 
JURÍDICA 

 
Com et vas assabentar  
que l’ICAB gestiona les beques 
Erasmus +?
En començar el Màster d’Advo-
cacia, la UAB ens va presentar la 
possibilitat de fer una o dues pràc-
tiques a l’estranger gràcies a  una 
beca Erasmus+, fruit d’un conveni 
amb l’ICAB. 

Amb quin objectiu t’hi vas apuntar  
per optar a aquesta beca? 
Millorar l’anglès. Actualment molts despatxos o empre-
ses necessiten gent que sigui competent en matèria de 
Dret, però també que pugui tractar amb els clients en 
anglès i l’única manera eficaç per millorar realment un 
idioma és viure en el país durant un període relativament 
llarg. D’aquesta manera, la pràctica em va donar ganes 
d’aprendre de manera més profunda el common law.

També volia aprofitar la possibilitat de fer unes pràc-
tiques trobades directament per l’ICAB, perquè sóc 
conscient de la dificultat de trobar per un mateix unes 
pràctiques en un despatx o organització a l’estranger.

A quin país has estat? Per quant de temps?  
Quines tasques hi has desenvolupat? 
A La Haia, Holanda, per fer una pràctica a la Cort Penal 
Internacional, en un equip de defensa d’un acusat, per 
un període de dos mesos. El cas concret al qual vaig ser 
designada estava en curs d’apel·lació i no hi havia vistes, 
en el moment en què hi era jo. No obstant això, vaig 
realitzar moltes tasques de recerca de jurisprudència, 
doctrina i normes de Dret internacional, de common law, 
de dret francès i espanyol, a la biblioteca de la Cort Penal 
i als llocs web de recerca jurídica. També vaig poder as-
sistir a moltes sessions d’altres judicis en curs a la Cort 
Penal. 

La realització de l’Erasmus+ ha complert les teves 
expectatives? 
Sí. Tant a nivell professional com a nivell personal. Vaig 
poder aprendre de manera pràctica el funcionament 
d’una institució internacional, les bases del dret penal in-

ternacional i del common law. També vaig conèixer molta 
gent  dins de l’equip de defensa.

A nivell personal, vaig poder visitar Holanda, descobrir 
la seva cultura i tradicions i compartir experiències en 
companyia d’altres estudiants de la universitat que feien 
la mateixa pràctica. 

Recomanaries aquesta experiència  
a altres companys i companyes? 
Recomanaria la realització d’una pràctica a l’estranger a 
qualsevol estudiant perquè permet millorar el nivell en 
una llengua, créixer humanament, adquirir una capacitat 
d’adaptació a nous entorns professionals i conèixer un 
altre sistema jurídic diferent al sistema jurídic espanyol.

ELS ANUNCIS  
PER PARAULA,  
EN UN SOL CLIC  
La secció “Anuncis per paraules” de Món Jurídic desapa-
reix per tal d’evitar la llarga llista d’espera per publicar 
aquests textos a la revista en paper, atès l’elevat nú-
mero d’anuncis rebuts per mes. Per aquest motiu, us 
animem a publicar els anuncis en l’apartat “Anuncia’t” 
del web de l’ICAB (www.icab.cat).  
 
 L’avantatge del web és que es publiquen de forma 
quasi instantània –després de passar el procés de vali-
dació-  i es pot adjuntar una foto.

EL PROCEDIMENT PER  
PUBLICAR ÉS MOLT SENZILL 
S’ha d’entrar a la pàgina del Col·legi i identificar-se amb 
el número de col·legiat i contrasenya (atès que és un 
servei exclusiu per a col·legiats ICAB). Un cop entreu 
veureu el ‘taulell d’anuncis’, que és on estan publicats 
i classificats per categories (col·laboracions, despatx a 
compartir, llibres, lloguer venda o traspàs de despatxos, 
trasllats, diversos) els anuncis per paraules.  

Si el que voleu es publicar un anunci, haureu de clicar 
sobre l’opció “afegir anuncis” i omplir els camps del 
formulari. Finalment s’ha de prémer l’opció “Guardar 
i afegir imatges”, per tal de publicar l’anunci. Aquesta 
opció es troba al final del formulari.  
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CONSELL ASSESSOR  
DEL MÓN JURÍDIC 
 
Fa un any Món Jurídic va renovar la seva Direcció i Con-
sell Assessor, amb la finalitat d’incorporar nous con-
tinguts i donar-li un nou aire a la publicació. La revista, 
consolidada i de prestigi entre l’advocacia barcelonina, 
continua sent l’òrgan informatiu i d’expressió dels 
col·legiats i col·legiades de l’ICAB però, alhora, intro-
dueix nous temes i seccions per fer-la més propera i 
actualitzada. 

En aquest sentit, per exemple, es dona veu a persona-
litats alienes a l’advocacia que ens aporten una visió 
externa de la professió, o s’enfronten ‘cara a cara’ pro-
fessionals que debaten sobre qüestions d’actualitat. 

El vicedegà, Jordi Pina, i la diputada Susana Ferrer, 
s’encarreguen de la direcció de Món Jurídic i d’integrar 
un equip d’advocats i advocades especialistes en totes 
les branques del Dret, per tal de garantir pluralitat i ex-
cel·lència en els continguts. 

La Direcció i el Consell Assessor de Món Jurídic 
estan a la vostra disposició per rebre articles i escrits 
que vulgueu compartir amb els nostres lectors i 
lectores, així com per admetre tota mena de suggeri-
ments que faci la nostra revista més útil, interessant 
i contemporània. Ens ho podeu fer arribar al correu 
monjuridic@icab.cat

CLUB DE LECTURA, NOVA 
INICIATIVA DE LA BIBLIOTECA  
 
La Biblioteca del Col·legi vol posar en marxa el “Club 
de lectura”. Es tracta d’una proposta no jurídica per lle-
gir diferents tipus de producció literària, especialment 
novel·les, i comentar-les. El Club es posarà en marxa a 
partir d’octubre amb trobades que tindran lloc cada dos 
mesos a la Sala dels Usatges. Per participar-hi, cal ins-
cripció prèvia per e-mail a: direcciobiblioteca@icab.cat

DRET PER A NO JURISTES
La Biblioteca ha reiniciat al setembre el cicle de con-
ferències “Dret per a no juristes”, una iniciativa amb la 
qual es vol donar a conèixer,de forma planera i senzilla, a 
la ciutadania diferents conceptes jurídics.  Les sessions 
del  ‘Dret per a no juristes’ tenen lloc el tercer dimarts 
de cada mes, a les 19h, en un espai emblemàtic com és 
la Biblioteca de l’ICAB, considerada una de les millors 
biblioteques jurídiques privades d’Europa. 

Programació: 
16 d’octubre, conferència “Què entenem per drets 
d’imatge dels jugadors de futbol”, a càrrec de l’advocat 
Maria Teixidor. 
20 de novembre, conferència “Podem copiar-ho tot 
gràcies a Internet. Els drets de propietat intel·lectual”, a 
càrrec de l’advocat Jordi Romaní. 
18 de desembre, conferència “El dret l’autodetermina-
ció és un dret fonamental o constitucional?”, a càrrec de 
Xavier Pons, catedràtic de dret constitucional de la UB.

DEFUNCIONS

Món Jurídic vol expressar el seu condol als familiars i 
amics dels companys i companyes de l’ICAB que han 
causat baixa per defunció: Luis del Castillo Aragón, Josep 
Lluís Rodríguez Pérez, Claudi Blasco Bosch, Alejandro 
Pere Cabanas, Vicent Ignasi Blanes Tort, Ramiro Manu-
bens González-Sandoval, Domingo Peris Giménez, María 
de las Mercedes Bados Pérez, José Antonio Somalo Gi-
ménez,  Manuel Bernaldo Rusiñol, Josep Lluís Francesch 
Casanovas, Fernando Espinach Remacha, Miguel Acosta 
García-Quintana, Cándido Contreras Orero, Albert Abulí 
Núñez, Elisabet Fatjó Artés, Jesús Vázquez Sánchez, José 
Basilio Bravo Casas i Josep Crusellas Esteve.



Preus exclusius en la teva quota
37% de descompte sobre la

quota d’accés a tots els clubs

Accés a tots els clubs
en horari complet

Pàdel inclòs

Centres de ioga inclosos*

Tovallola inclosa

Condicions especials
en la inscripció

És necessari acreditar-se aportant el carnet col·legial.

Per a més informació, consulta en: 

dircorporate@dir.cat o al tel 931 932 130

Oferta vàlida fins al 31/08/19

COMENÇA AMB BON PEU
I MILLOR FORMA

Ara, per ser del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona et posem fàcil 

viure l’experiència DiR.

Suma’t a l’éstil de vida saludable i gaudeix dels AVANTATGES EXCLUSIUS

QUE T’OFERIM EN ELS NOSTRES CLUBS

*Excepte centres de Ioga no adherits a la modalitat.

DiR, la referència del fitness
a Barcelona des de 1979Ona Carbonell: Medallista olímpica

Cat_C_advocacia.indd   1 25/9/18   17:22



FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

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

 
Mantenint  aquesta secció trimestral del Món Jurídic, 
iniciada l’any 2016, us presentem un nou document 
relacionat amb les funcions públiques de l’ICAB,  
amb dades i criteris que poden ser d’interès proce-
dents dels Departaments de Deontologia, Honoraris, 
Torn d’Ofici, Estrangeria i Registres de l’ICAB.

1. DEONTOLOGIA 
Durant el segon trimestre de 2018, 120 han estat 
les queixes presentades davant del Departament de 
Deontologia, la qual cosa suposa un descens del 6,7% 
respecte del primer trimestre. Pel que fa a l’origen 
d’aquestes, es manté la tendència, ja que el 63.33% 
procedeix de ciutadans.

 
APUNT DEL TRIMESTRE: EL SECRET  
PROFESSIONAL. CRITERIS PRÀCTICS 
L’entrada en funcionament a l’ICAB  d’una nova sis-
temàtica en el tractament de les queixes dels consu-
midors de serveis jurídics, el passat any 2016, donant 
compliment a les especificacions del reial Decret 
121/2013, de 26 de febrer,  de la Generalitat de Cata-

lunya, convida a fer una síntesis del que es disposa, 
orientada a l’assimilació de les normes bàsiques de 
Consum, en el que fan respecte a l’activitat profes-
sional de l’Advocacia.

En relació a això, l’ICAB va publicar el 27 d’octubre 
de 2016, a la seva pàgina web, àrea restringida pels 
seus col·legiats, una guia bàsica de consum.

I en aquest sentit hem passat a examinar, en vàries 
comunicacions, de les que aquesta és la segona (la 
primera es va publicar a la pàgina web de l’ICAB, i al 
Món Jurídic dels mesos d’abril-maig 2017), els con-
ceptes principals del tractament de les queixes en 
matèria de consum, que recull la legislació que ens 
afecta, definint, en aquesta comunicació, i d’acord 
amb el que preveu l’article 2 del reial Decret, les tres 
categories de queixa,  establertes sota els noms de 
queixa, reclamació i denúncia, que donaran lloc a tres 
categories de possible resolució, iniciant aquestes 
comunicacions per les queixes (Lliurament I), i pros-
seguint amb les reclamacions:

El Decret de la Generalitat defineix el concepte de 
RECLAMACIÓ, com a: Petició de la persona consu-
midora en virtut de la qual vol posar en coneixement  
tant de la persona física o jurídica que comercialitza 
bens o presta serveis com d’un organisme habili-
tat uns fets, esdeveniments, o circumstàncies que 
han afectat el funcionament normal de la relació de 
consum, en la qual sol·licita obtenir la reparació d’un 
dany, l’anul·lació d’una prestació, el rescabalament 
de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o anul·la-
ció d’un deute.

Cal destacar, com a element distintiu nuclear, que la 
diferència entre la queixa i la reclamació, vindrà do-
nada per la sol·licitud expressa a la reclamació, d’uns 
efectes jurídics (reparació del dany, anul·lació de con-
tractes...etc.), el que significa que l’ICAB, malgrat la 
intervenció legal que s’exposarà, tindrà, com a òrgan 
receptor de la reclamació, les limitacions de compe-
tència funcional que no li permetran fer pronuncia-
ments declaratius sobre les respectives peticions 
concretes.

En funció d’aquesta definició, es plantegen dues 
incògnites, sent la primera si l’ICAB té la condició 
“d’organisme habilitat”, segons les previsions legals, 
i sent la segona si el contingut d’una reclamació, pre-
sentada davant l’ICAB, ha de tenir algun tractament.

segon trimestre



Món Jurídic · #318 · Juny/Setembre 2018 Funcions Públiques ICAB 33

A la primera incògnita ja es va  donar una respos-
ta positiva al primer lliurament, referit a les queixes, 
atès que l’Organisme Habilitat és l’Organisme que té 
consideració d’Administració Pública, o que disposa de 
potestats públiques i que té competències en la trami-
tació de queixes, reclamacions o denúncies en matèria 
de consum. I en especial s’inclouen les Organitzacions 
de Persones Consumidores, en relació als seus asso-
ciats, i els Col·legis Professionals, en relació als seus 
col·legiats (article 2, lletra d) del reial decret).

I a la segona incògnita respon l’article 11è del reial De-
cret, obligant a l’Organisme Habilitat, en aquest supòsit 
a l’ICAB, a acusar rebut de la reclamació, i ha d’iniciar 
les actuacions escaients mitjançant els procediments 
de resolució extrajudicial de conflictes que correspon-
gui, els quals determina com a preferents la mediació 
i l’arbitratge de consum, remetent-se en els col·legis 
obligatoris, com és l’advocacia, als mecanismes propis 
de cada col·legi, que, en el supòsit de l’ICAB, són coin-
cidents amb els assenyalats com a preferents al decret, 
actualment  el TACAB (Tribunal Arbitral del ICAB), i el 
CEMICAB (Centre de Mediació de l’ICAB).  

La forma d’inici, en tractar-se, actualment,  d’òrgans de 
submissió voluntària, és l’oferiment d’aquests mitjans 
a les parts (consumidor/advocat o advocada o societat 
professional), i la seva actuació en els supòsits d’adhe-
sió a la seva intervenció, sent desitjable que en el futur, 
i als efectes de transformar aquestes vies extrajudicials 
de resolucions de conflictes en vies habituals, es pu-
guin establir mecanismes d’adhesió prèvia a la presta-
ció i contractació de serveis, voluntària  evidentment, 
com a eines d’acreditació de qualitat dels prestadors 
dels serveis de l’advocacia.

Als efectes de canalitzar adequadament tant les 
queixes, a les que fèiem referència en l’anterior lliu-
rament, com les reclamacions, l’ICAB disposa ja d’un 
mecanisme d’atenció al consumidor, denominat actual-
ment SERVICONSUM ICAB, mecanisme que establirà 
el tancament de les reclamacions un cop ofertes les 
opcions de resolució extrajudicial i informades la resta 
de les accions en dret adients.

 
2. HONORARIS 
El Departament d’Honoraris ha informat durant el 
segon trimestre de 2018 un total de 208 informes en 
matèria d’Honoraris Professionals, que es distribueixen 
seguint el següent esquema:

APUNT DEL TRIMESTRE:  
LA SOL·LICITUD DE LA TAXACIÓ  
DE COSTES PER LLETRAT/DA NO  
INTERVINENT EN EL PROCEDIMENT 
En els supòsits en què, l’advocat/da que inicial-
ment porta la direcció lletrada de la part afavorida 
en costes en un procediment no finalitzi l’encàrrec 
professional o bé no continuï portant la defensa en 
el moment d’instar-se la taxació, ja sigui per renún-
cia del mateix lletrat, concessió de vènia, defunció o 
altres circumstàncies anàlogues, sovint es planteja el 
dubte de si el nou lletrat/da que continua amb la di-
recció lletrada té o no legitimació activa per sol·licitar 
la taxació de costes, minutant unes actuacions en les 
quals no hi ha intervingut. Igualment es qüestiona 
aquesta legitimació activa quan el lletrat/da que porta 
la defensa és substituït de forma puntual per un altre 
advocat/da en alguna actuació o tràmit concret del 
procediment, respecte a la minutació d’aquest últim.

Així, a l’empara d’allò que disposa l’article 245 de 
la LEC, és habitual que s’impugni per indeguda la 
taxació de costes, per incloure la minuta d’honoraris 
presentada per lletrat/da que no ha intervingut en 
les actuacions processals que es minuten, o, fins i 
tot, que la taxació sigui impugnada per la pròpia part 
afavorida en costes per no incloure la minuta del seu 
advocat/advocada per aquest motiu.  

Per tal de resoldre aquesta qüestió, la jurisprudència 
emanada de les audiències provincials es pronuncia 
en el sentit de considerar que el fet que la minuta 
inclosa a la taxació de costes hagi estat presentada 
per un lletrat/da diferent d’aquell que va intervenir 
en  les actuacions processals que es minuten, no 
és motiu per entendre que aquesta és indeguda, 
sempre que les actuacions que es tractin hagin estat 
efectivament realitzades, en considerar que el titular 
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del crèdit generat per la condemna en costes és la 
pròpia part i no l’advocat/da que minuta.

A tall d’exemple, l’Audiència Provincial de Barcelona, 
mitjançant Sentència d’11 de febrer de 2011 dictada 
per la secció 14a, resol l’apel·lació d’un incident d’im-
pugnació de la taxació de costes practicada a les actua-
cions d’un judici ordinari per no incloure la minuta de 
l’advocat de la part afavorida en costes perquè aquest 
no havia estat present ni a l’audiència prèvia ni a l’acte 
de judici, i recull que “la condemna al pagament de les 
costes dóna lloc a un crèdit a favor de la part i no pas 
del lletrat, per la qual cosa resulta irrellevant qui és el 
lletrat que ha intervingut en el procediment en defensa 
del litigant que ha obtingut a favor seu la condemna en 
costes, perquè és aquesta part, que té el crèdit a favor 
seu, qui designa el seu advocat. 

Per aquesta raó, segons reiterada jurisprudència no es 
pot considerar indeguda la minutació si l’actuació pro-
cessal ha tingut lloc i compleix els requisits legals (Sen-
tències del TS de 9 de juliol de 1992 EDJ 1992/7565, 16 
de gener de 2003 EDJ 2003/300 i 11 de febrer de 2010 
EDJ 2010/12410). En conseqüència, el fet que a l’audièn-
cia prèvia i al judici hagin intervingut en defensa de la 
part altres advocats en substitució del que ha portat la 
direcció lletrada des d’un inici no és motiu per excloure 
la minuta a la taxació de costes”.

En aquest mateix sentit es pronuncia la Sentència de 
la secció 17a de l’Audiència Provincial de Barcelona 
de 25 de novembre de 2009, que resol l’apel·lació de 
la impugnació per indeguda de la taxació de costes 
practicada a les actuacions per manca de legitimació 
activa del minutant, havent-hi renunciat l’advocat que 
inicialment portava la defensa de la part afavorida per 
la condemna en costes. 

Així, es fonamenta que “reduïda la impugnació al 
motiu que es refereix a la intervenció d’altre advocat 
diferent del minutant en algunes de les actuacions 
que es minuten, s’ha de dir que aquesta al·legació 
no té sentit si en realitat l’actuació que es tracta va 
ser assistida per advocat, la qual cosa no es posa en 
dubte, donada la possibilitat de substitució entre advo-
cats després que la part es persona en el procediment 
sota la direcció que arrenda els seus serveis, precisa-
ment perquè l’import de les costes és un crèdit exis-
tent a favor del litigant creditor d’aquestes, no dels 
professionals que el representen i defensen, com té 
declarat la jurisprudència”.

3. ÀREA JURÍDICA 

APUNT EL TRIMESTRE:  
INFORME D’INSOSTENIBILITAT 
Una de les obligacions principals dels advocats/des 
adscrits al Servei del Torn d’Ofici establertes a la norma-
tiva aplicable és la realització de l’encàrrec dels assump-
tes assignats per torn d’ofici i/o assistència al detingut. 

No obstant això, existeix una figura regulada als art. 32 i ss. 
de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuï-
ta (LAJG) en relació amb l’art. 20 del Reglament del Servei 
de Defensa d’Ofici i Assistència Jurídica Gratuïta de l’Il·lus-
tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, aplicable a aquells 
casos en què l’advocat consideri que la pretensió jurídica 
plantejada pel client és jurídicament inviable: la Insostenibi-
litat de la pretensió.

Tal com preveu l’art. 32 de la LAJG, quan l’advocat desig-
nat per a un procés consideri insostenible la pretensió que 
s’hi pretén fer valer, ho ha de comunicar a la Comissió d’As-
sistència Jurídica Gratuïta, dins dels quinze dies següents 
a la seva designació, amb exposició dels motius jurídics 
en què fonamenta la seva decisió. Transcorregut el termini 
sense que es produeixi la comunicació, o sense que l’advo-
cat demani la seva interrupció per falta de la documentació 
necessària per avaluar la pretensió, l’advocat queda obligat 
a assumir la defensa. Tret del que disposa l’article anterior, 
la defensa de la persona acusada o imputada és obligatòria. 

En aquest mateix sentit, l’article 20 del Reglament del Ser-
vei de Defensa d’Ofici I Assistència Jurídica Gratuïta preveu 
que els supòsits de pretensions insostenibles hauran de 
plantejar-se davant de la Comissió d’Assistència Jurídica 
Gratuïta de Barcelona, tal com disposa l’article 32 de la 
Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuï-
ta, en el termini de 15 dies hàbils des de la seva designa. 
Així mateix, l’advocat designat ho haurà de comunicar a la 
Comissió del Torn d’Ofici de l’ICAB i al jutjat o tribunal que 
conegui del procediment amb còpia de l’escrit presentat 
davant de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta amb 
petició, en aquest cas, de suspensió dels terminis proces-
sals. 2.- En l’escrit que presenti davant la CAJG de Barcelo-
na, l’advocat haurà d’indicar, fonamentat jurídicament, si la 
insostenibilitat és deguda a raons objectives de les preten-
sions formulades o té el seu origen en carències documen-
tals o probatòries; 3.- Els escrits d’al·legacions fonamentant 
la insostenibilitat d’una pretensió es retribuiran com la resta 
d’actuacions professionals a càrrec dels pressupostos de 
la Generalitat i d’acord amb els mòduls de pagament esta-
blerts; 4.- No és possible efectuar tràmit d’insostenibilitat 
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en l’àmbit penal quan la defensa sigui per l’imputat en el 
procediment penal. Tampoc en la resta d’àmbits quan la de-
signa ho sigui per a la defensa de persones demandades. 
En aquest últim cas, sí que serà possible plantejar el trà-
mit d’insostenibilitat davant del plantejament de recursos; 
5.- El Col·legi d’Advocats de Barcelona portarà un registre 
especial en el qual constaran els expedients tramitats amb 
motiu de la insostenibilitat de la pretensió formulada pels 
col·legiats.

Per tant, indicar que és davant la Comissió d’Assistència Ju-
rídica Gratuïta (CAJG), sita a Pau Claris 158, 3a. planta, de 
Barcelona, l’organisme davant el qual es presenta l’esmen-
tat Informe d’insostenibilitat. Un cop presentat, la CAJG 
haurà de sol·licitar a l’ICAB, en primer lloc, un dictamen 
sobre la viabilitat de la pretensió que haurà d’emetre en el 
termini de 15 dies; i en segon lloc, un informe fonamentat 
del Ministeri Fiscal en els casos en què el Col·legi consideri 
que la pretensió és insostenible, que haurà d’emetre en el 
termini de 6 dies. Finalment, la CAJG haurà de dictar una 
resolució acordant la sostenibilitat o insostenibilitat de la 
pretensió jurídica.  

Només en aquells casos en què la CAJG dicti resolució 
considerant sostenible la pretensió, es procedirà a designar 
un segon lletrat, per a qui sí que serà obligatòria la defensa 
del justiciable, tal com es preveu a l’art. 34 de la LAJG. La 
designació d’advocat inicial queda sense efecte amb la pre-
sentació i admissió a tràmit de l’Informe d’Insostenibilitat. 

És important destacar que la insostenibilitat només es 
podrà plantejar en aquells supòsits en els quals la preten-
sió jurídica considerada inviable siguin respecte d’accions a 
instar. Per tant, no és possible plantejar la insostenibilitat de 
la pretensió en l’àmbit penal quan la defensa ho sigui per 
l’imputat, ni tampoc en qualsevol altra jurisdicció quan es 
tracti de la defensa de la part demandada. En aquest últim 
supòsit, només seria possible formular, si fos el cas, l’infor-
me d’insostenibilitat en via de recurs. 

Hem de diferenciar, amb caràcter previ, entre la inviabilitat 
de la pretensió a exercitar i d’altres circumstàncies, com 
per exemple les dificultats que pot plantejar l’exercici de 
la defensa, la previsió que no prosperi l’assumpte, etc. En 
aquests casos serà obligatori assumir la defensa de l’as-
sumpte encomanat. 

En canvi, la insostenibilitat de la pretensió s’haurà d’al·legar 
en aquells supòsits en els quals l’acció a plantejar resulta 
objectivament inviable (com per exemple davant l’existèn-
cia de cosa jutjada, prescripció de l’acció, falta de legiti-

mació, falta d’interès legítim) tractant-se en tot cas d’una 
opció excepcional i extraordinària.

L’Informe d’Insostenibilitat per via de recurs, regulat a l’art. 
35 de la LAJG, es preveu per aquells casos en què el lletrat 
designat consideri jurídicament inviable la formulació del 
recurs, havent de comunicar al jutjat que estigui coneixent 
de l’assumpte la presentació de l’esmentat Informe davant 
la CAJG a efectes de suspensió de terminis processals fins 
que aquell organisme dicti una resolució al respecte. En 
aquest cas, la insostenibilitat plantejada i la resolució que 
dicti la CAJG ho serà només quant al recurs que el client 
pretén interposar, havent de continuar vigent la designació 
del lletrat per a la resta d’actuacions professionals a realit-
zar fins a la finalització del procediment. 

Per últim, destacar que des del Servei d’Orientació Jurídica 
(SOJ) de l’ICAB, en aquells casos en què la pretensió jurídi-
ca exposada per l’usuari és manifestament insostenible o 
sense fonament d’acord amb dades objectives facilitades, 
es dictamina un Insostenible directe, tal com es preveu a 
l’Art. 15 de la LAJG, no efectuant-se en aquests casos de-
signació provisional d’advocat, extrem que comunicarà al 
sol·licitant de justícia gratuïta en el termini de 5 dies, i tras-
lladarà dita sol·licitud a la CAJG. 

S’ha de tenir en compte, tanmateix, que fora d’aquests 
casos la informació facilitada per l’usuari en un primer con-
tacte amb el Servei normalment no permet entrar en una 
anàlisi més exhaustiva sobre una possible insostenibilitat 
de la pretensió, sent l’advocat designat qui de la informació 
recavada del client i de la documentació que aquest li facili-
ta podrà arribar a aquesta conclusió, havent de procedir -si 
fos aquest el cas- a efectuar l’esmentat tràmit d’insosteni-
bilitat davant la CAJGB, als efectes oportuns.  

4. SERVEIS D’ORIENTACIÓ JURÍDICA 

APUNT DEL TRIMESTRE: DRET  
INTERNACIONAL EN MATÈRIA DE FAMÍLIA     
Des del servei d’orientació jurídica, cada vegada amb 
més freqüència, ens trobem amb procediments en 
matèria de dret de família que inclouen elements in-
ternacionals, que sovint dificulten el treball d’analitzar, 
en un primer moment des del SOJ, la competència 
judicial i, posteriorment al lletrat designat d’ofici, en 
relació a la llei aplicable al cas concret.

A causa d’aquesta dificultat, i la important transcen-
dència que presenta l’element d’internacionalitat, el 
passat 27 d’abril va tenir lloc a l’ICAB el curs de dret 
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internacional privat en matèria de família, presentat 
per Joaquin Bayo Delgado, advocat i exmagistrat de 
l’AP de Barcelona, amb molt bona acollida per part 
dels assistents.

Es va encarregar de recordar als lletrats participants, els 
conceptes bàsics de dret internacional privat, que de ve-
gades no acabem de tenir del tot assolits, com seria el 
cas dels efectes de les normes internacionals en relació 
a la competència dels estats de la Unió europea amb in-
dependència de les parts litigants, que la llei aplicable al 
cas específic pot ser d’un tercer Estat, el reconeixement 
i execució de les resolucions d’altres Estats, etc.

Davant els nombrosos dubtes que aquest tema com-
porta, Bayo va analitzar detalladament diversos casos 
pràctics, que habitualment es presenten al servei 
d’orientació jurídica i en els nostres despatxos que 
convé destacar i desgranar en el present article. A títol 
d’exemple: 

Divorci de dos colombians, residents a Catalunya, amb 
un únic fill que viu a Colòmbia amb l’àvia  materna: 

A) Pel que fa a la COMPETÈNCIA JUDICIAL  hem de 
diferenciar: Quan parlem de Divorci a nivell internacio-
nal ens regim pel Reglament 2201/2003, en concret 
pel seu article 3 a) on es manifesta: que la compe-
tència recaurà en els òrgans jurisdiccionals de l’Estat 
membre on: Es trobi la residència habitual dels cònju-
ges, sempre que un d’ells encara hi resideixi.

Quant a la Responsabilitat Parental, l’article 12 del 
Reglament 2201/2003, permet que els tribunals que 
coneguin del divorci puguin acumular la competència 
envers la responsabilitat parental sempre que, se-
gons l’aparta b) del citat article hagi sigut acceptada 
de manera inequívoca per ambdós cònjuges o pels ti-
tulars de la responsabilitat parental en el moment de 
sotmetre l’assumpte davant de l’òrgan jurisdiccional i 
respongui a l’interès superior del menor.

En cas que no hi hagi acord pels cònjuges, seria 
d’aplicació l’art 14 del R 2201/2003 en el que ens 
remet a les lleis del mateix estat en cas de no de-
duir-se la competència internacional de cap estat, 
per tant en cas de l’estat espanyol seria d’aplicació 
l’art 22 quàter de la LOPJ.

La  Pensió compensatòria i pensió alimentària, és 
sabut que són conceptes, regulats en articles se-

parats en el Codi Civil de Catalunya, no obstant a 
nivell internacional es regulen de manera conjun-
ta regint-se pels convenis d’aliments. Per tant, 
pel cas que ens ocupa,  és d’aplicació el Regla-
ment 4/2009 en matèria d’obligacions d’aliments, 
en concret el seu article 3 apartat b, que atribueix 
competència als Jutjats d’on el creditor tingui la 
seva residència.

Pel que fa a la Liquidació del règim econòmic: Serà 
d’aplicació la llei orgànica del poder Judicial art, 22 
quàter en relació a l’art 807 Llei d’Enjudiciament 
Civil. A partir, no obstant del 29/01/2019 serà d’apli-
cació l’article 5.1 el Reglament 2016/1103.

B) Per la LLEI APLICABLE, caldrà també distingir 
entre els diferents conceptes, segons els efectes 
que se sol·licitin; 

Divorci: art. 8 Reglament 1259/2010, llei de la resi-
dència habitual dels cònjuges en el moment d’inter-
posar la demanda. 

Responsabilitat Parental: art. 17 Conveni de la Haia 
1996 que remet a la llei de la residència habitual del 
menor, en aquest cas per tant seria d’aplicació la 
llei Colombiana.

Pensió compensatòria: art. 3 Protocol de la Haia 
2007 que determina la llei aplicable en funció de la 
residència habitual del creditor de la pensió.

Pensió alimentària: art. 4.3 Protocol LH 2007.
Liquidació règim econòmic.: art. 9.2 CC; des de 
29/1/2019: art. 26 Reglamento 2016/1103.

5. SERVEI DE TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA 
GRATUÏTA DE LES DELEGACIONS 

L’APUNT DEL TRIMESTRE: SERVEI DE 
TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA  
DE LES DELEGACIONS DE L’ICAB.

L’ICAB compta amb dotze delegacions repartides pels 
diferents partits judicials situats dins l’àmbit territorial 
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Les delegacions del Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na estan situades a Arenys de Mar, Badalona, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, El Prat de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de 
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Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Pene-
dès i Vilanova i la Geltrú.

Des del servei d’orientació jurídica i tramitació de justí-
cia gratuïta que estan integrats a les diferents delega-
cions, i amb la finalitat d’estar sempre a prop del ciuta-
dà/na, s’han obert durant el primer semestre de l’any 
2018, un total de 8.663 expedients de justícia gratuïta. 

Els expedients tramitats amb justícia gratuïta favora-
bles han estat 5.844, que equival al 67,45% del total; 
Els expedients tramitats amb justícia gratuïta desfavo-
rables han estat 1.824, que equival al 21,05% del total, 
i els expedients tramitats amb justícia gratuïta arxivats 
han estat 995, que equival a l’11,50% del total.

La distribució territorial del primer semestre de tots 
els expedients oberts de justícia gratuïta en les dife-
rents delegacions de l’ICAB ha estat la següent:

A la delegació d’Arenys de Mar s’han tramitat 949 ex-
pedients de justícia gratuïta, que equival a un 10,95% 
del total; a la delegació de Badalona s’han tramitat 
1.380 expedients de justícia gratuïta, que equival a un 
15,92% del total; a la delegació d’Igualada s’han tra-
mitat 525 expedients de justícia gratuïta, que equival 
a un 6,06% del total; a la delegació de Vilanova i la 
Geltrú s’han tramitat 819 expedients de justícia gratuï-
ta, que equival a un 9,47% del total; a la delegació de 
Vilafranca del Penedès s’han tramitat 501 expedients 
de justícia gratuïta, que equival a un 5,79% del total; a 
la delegació de Gavà s’han tramitat 667 expedients de 
justícia gratuïta, que equival a un 7,69% del total; a la 
delegació de l’Hospitalet de Llobregat s’han tramitat 
775 expedients de justícia gratuïta, que equival a un 
8,94% del total; a la delegació de Cornellà de Llobre-
gat s’han tramitat 483 expedients de justícia gratuïta, 
que equival a un 5,59% del total; a la delegació de 

Santa Coloma de Gramenet s’han tramitat 1.294 ex-
pedients de justícia gratuïta, que equival a un 14,94% 
del total; a la delegació d’El Prat de Llobregat s’han 
tramitat 510 expedients de justícia gratuïta, que equi-
val a un 5,89% del total; a la delegació de Berga s’han 
tramitat 75 expedients de justícia gratuïta, que equival 
a un 0,97% del total; i a la delegació de Sant Boi de 
Llobregat s’han tramitat 685 expedients de justícia 
gratuïta, que equival a un 7,89% del total.

Aquestes dades ens posen de manifest el volum 
d’expedients que es tramiten, per tant cal destacar la 
professionalitat i humanitat de tots els professionals 
que intervenen en la gestió dels expedients de justícia 
gratuïta, que atenen un col·lectiu especialment sensi-
ble, aconseguint una ràpida resolució de les peticions 
realitzades, sempre dins els terminis establerts. 

6.- ESTRANGERIA  

APUNT DEL TRIMESTRE: QUESTIONS D’ES-
TRANGERIA D’INTERÈS CASSACIONAL

El Tribunal Suprem ha admès tramitar diversos recursos 
de cassació interposats contra resolucions dels Tribu-
nals Superiors de Justícia dictades en l’àmbit d’estran-
geria per apreciar en ells interès cassacional objectiu 
per la formació de jurisprudència. Entre les matèries a 
estudiar per l’Alt Tribunal es troben les següents. Sens 
dubte els seus pronunciaments incidiran en la tramita-
ció dels expedients d’estrangeria.

Residència de llarga duració i de llarga duració UE.  
El Tribunal Suprem aprecia l’interès cassacional en la 
determinació dels requisits necessaris per a les autorit-
zacions de llarga durada i de llarga durada UE, regu-
lades, respectivament en els articles 147 a 150 i en 
els articles 151 a 154 del RD. 557/2011. És el cas de 
les interlocutòries dictades el 16-02-2018 en el recurs  
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5255/2017 i el 19-01-2017 en el recurs 3700/2017. També 
l’aprecia quan es tracta de saber si, en aplicació de 
l’article 57.2 de la LOEX procedeix l’expulsió automàti-
ca d’estrangers residents de llarga durada condemnats 
per delictes dolosos sancionats amb penes superiors a 
un any (llevat que els antecedents penals estiguin can-
cel·lats) o, al contrari, els és d’aplicació el que disposa 
l’apartat 5 de l’article 12 de la Directiva 2003/109/CE 
(interlocutòria de 06-04-2018).

Procediment sancionador.  
Amb l’admissió a tràmit dels recursos de cassació in-
terposats contra resolucions que apliquen l’article 53.1 
de la LO 4/2000, l’Alt Tribunal es proposa dilucidar si 
l’expulsió és la sanció preferent a imposar als estran-
gers que hagin incorregut en les conductes tipifica-
des com a greus a l’apartat a) de l’article 53.1 de la LO 
4/2000, o si, al contrari,  la sanció principal és la multa, 
sempre que no concorrin circumstàncies agreujants 
addicionals que justifiquin la substitució de la multa per 
l’expulsió del territori nacional. Interès cassacional que 
s’observa en les interlocutòries dictades en els recur-
sos 5819/2017, 6577/2017, 4856/2017.

El Tribunal Suprem també ha reconegut interès cassa-
cional a l’incís “delicte sancionat amb pena privativa de 
llibertat superior a un any” de l’article 57.2 LO. 4/2000 
per determinar la seva interpretació. I al respecte, l’Alt en 
la sentència de 31 de maig de 2018, dictada en el recurs 
1321/2017 considera que «ha de ser interpretat en el 
sentit que el precepte es refereix a la pena prevista en 
abstracte en el Codi Penal pel delicte corresponent, si 
bé, només en aquells supòsits en els quals la totalitat de 
la pena establerta en el Codi Penal sigui “una pena pri-
vativa de llibertat superior a un any”, és a dir, excloent-hi 
aquells delictes en què, amb independència del màxim 
previst per a la pena de privació de llibertat, el mínim, 
igualment previst, és d’un any o menys».

Règim comunitari.  
L’interès cassacional està present en la reagrupació de 
familiars no comunitaris de ciutadans espanyols per 
saber si és d’aplicació, o no, l’article 7 del RD 240/2007 
(interlocutòria de 09-02-2018 en el recurs 5468/2017). 
En determinar si cal aplicar els articles 15.1 i 28.1 de 
la Directiva 2004/38/CE o si és possible l’expulsió – en 
aplicació de l’article 53.1 a) LO 4/2000 – d’un estranger 
casat amb una ciutadana espanyola, del que no consta 
hagi realitzat cap activitat laboral, sense residència es-
table i detingut per diversos delictes (interlocutòria de 
09-02-2018 en el recurs 5211/2017).

Residència temporal per 
circumstàncies excepcionals.  
En la determinació de si per la concessió d’autoritza-
cions de residència temporal per arrelament és neces-
sari l’acreditació de la solvència econòmica de l’ocu-
pador en els termes previstos a l’article 64.3 e) del 
Reglament de la LOEX, o és suficient la presentació 
d’un contracte de treball, de duració d’un any signat per 
l’ocupador i pel treballador, també observa el Tribunal 
Suprem interès cassacional en la interlocutòria de data 
01-02-2018 dictada en el recurs 1942/2017. 

ACCIONS DEL SERVEI SEGON TRIMESTRE:

ACCIONS DEL SERVEI ABRIL MAIG JUNY 2TRI.

Comunicar situació tràfic 

de persones

   0

Contactar amb consolat   3 3

Contactar amb el lletrat 13 7 8 28

Gestionar petició justícia 

gratuïta

1 2  3

Orientació jurídica 30 22 24 76

Tramitació petició d’asil    0

TOTAL MENSUAL 44 31 35 110





vocats d’Europa vam poder ser testimonis del respecte 
i admiració que li professaven els degans dels col·legis 
de les ciutats de països veïns. Ferm defensor dels valors 
sobre els quals es va construir Europa –la llibertat, la 
igualtat i la solidaritat–, va saber generar-se la simpatia 
de tota l’advocacia espanyola i europea.

Totes aquestes responsabilitats, que va exercir amb èxit, 
van demostrar el tarannà d’un treballador incansable 
que, a més, en la seva faceta més intel·lectual, va saber 
transmetre el seu saber com a professor universitari.

Abans que res, Luis del Castillo va ser un amant de la 
nostra professió, un romàntic de l’advocacia, un advo-
cat orgullós de ser-ho perquè confiava en la capacitat 
d’aquest ofici per defensar i protegir la dignitat de les 
persones més vulnerables a tot el món. Els advocats 
i advocades que avui treballen per la Justícia Penal 
Internacional i la defensa dels drets humans tampoc 
no podran oblidar que en Luis va ser, en aquest àmbit, 
pioner al nostre país, i que, gràcies a la seva entranyable 
tenacitat, avui molts crims no queden impunes.

Vull dedicar les meves últimes paraules, en el meu nom i 
en el de tot el Col·legi, a la seva dona Laura i als seus qua-
tre fills. Sabeu que teniu tot el nostre afecte i suport, el ma-
teix afecte que ell sempre va professar cap aquesta casa.

Estimat Luis, amic, company i degà: sentirem molt la 
teva absència, però l’empremta que deixes en la història 
de l’advocacia de Barcelona farà que sempre estiguis 
entre nosaltres. Descansa en pau. 
 
Mª Eugènia Gay, degana de l’Il·lustre  
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

IN MEMORIAM

F
a pocs dies ens va deixar qui va ser degà de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia, el prestigiós 
advocat penalista i company Luis del Castillo, 
i la seva pèrdua ens omple de tristesa. Totes 
les persones que vam tenir el privilegi de 

compartir vivències professionals amb ell, d’aprendre al 
seu costat, d’escoltar els seus ensenyaments, aquests 
dies sentim un buit que, per més que el temps mitigui, 
deixa una profunda empremta en la professió i en els 
cors dels seus deixebles.

La seva impecable trajectòria vital i dilatada experiència 
professional, plena d’encerts, marcada per un enèrgic 
compromís en la defensa de les llibertats i dels drets 
humans, continuarà servint-nos de full de ruta i intentarà 
compensar la seva absència. En Luis era extremada-
ment generós compartint coneixements amb les noves 
generacions de juristes; gràcies al seu llegat avui tots 
som una mica més rics en saviesa.

Sempre va exercir l’advocacia amb dignitat, honestedat 
i dedicació absoluta. Conjugava l’ambició professional 
amb la modèstia personal de manera magistral. Aquesta 
manera de ser, aquests principis, sempre els va mante-
nir molt presents com a degà del nostre Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), l’any 2002, i com a 
vicedegà durant el període entre els anys 1997 i 2005. 
De fet, des de la seva col·legiació el 1970, nouvingut de 
Madrid, va estar molt vinculat i implicat en la vida col·le-
gial, presidint, per exemple, la comissió de Deontologia 
o, actualment, la de Justícia Penal Internacional.

El degà emèrit també es va guanyar el respecte i el me-
rescut reconeixement de tothom com un dels advocats 
fundadors i president del Col·legi d’Advocats Penal Inter-
nacional, i va presidir la comissió de la Mediterrània de la 
Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa i la comissió 
de Dret Penal d’aquesta federació.

Els qui vam tenir el privilegi d’acompanyar-lo i compartir 
amb ell els congressos de la Federació de Col·legis d’Ad-

AMBICIÓ I 
MODÈSTIA
LUIS DEL CASTILLO (1934-2018) Advocat



Su maestría, su dignidad, su generosidad, su hones-
tidad, su firme compromiso con la justicia universal, 
dejarán una huella indeleble en todos nosotros. 

Si Voltaire enunció que la abogacía era la profesión 
más bonita del mundo, Luis del Castillo, fue uno de 
esos jurisconsultos que dotaba de sentido la frase. 
Representaba como nadie sus valores: la honestidad, 
la vocación, el sacrificio, la decencia. Con ocasión de 
su 80 cumpleaños, al que acudieron amigos de todo 
el mundo y que celebró en el Patio de Columnas de 
su amado Colegio, donde él consideraba el lugar más 
excelso para las ocasiones realmente importantes, 
nos exhortaba así: “todos los que me acompañáis hoy 
aquí, sois personas decentes, ¡seguid siéndolo!”.

Todos los compañeros que coincidieron con Luis en 
los Tribunales, fueran afines o contrarios, con seguri-
dad, cayeron envuelto en la calidez de su verbo y la 
profundidad de sus reflexiones, era inevitable cono-
cerlo y no admirarlo, admirarlo y no amarlo. 

Desde la Comisión de Justicia Penal Internacional y 
Derechos Humanos, siempre recordaremos y segui-
remos sus enseñanzas, cuales fueran que debemos 
seguir siempre, sea cual sea el camino, la senda de la 
justicia. 

Todo un caballero de la abogacía, para quien, como 
para Ulpiano, el Derecho consistía en tres principios 
básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás, 
y dar a cada uno lo suyo. Una de las mejores togas 
del mundo y un gran humanista que nunca dudó en 
utilizar las armas jurídicas para dotar de voz aquellos a 
quienes se les suele negar la palabra. Siempre luchan-
do por los derechos humanos y enarbolando la bande-
ra de la Justicia Penal Internacional, para que ningún 
crimen, en ningún lugar del mundo quedara impune 
y para que ninguna víctima, independientemente de 
su origen, quedara sin resarcir. Gracias a él, muchos 
de nosotros, aprendimos que el poder de las leyes 
estriba en servirnos de ellas para construir un mundo 
mejor, más equitativo, más libre y más justo. 
 
Comissió de Justícia Penal Internacional 
i Drets Humans

IN MEMORIAM

L
uis del Castillo, quien fuera Decano del 
Colegio de la Abogacía, nuestro presidente, 
maestro y referente de diferentes gene-
raciones de juristas, tristemente nos ha 
dejado. 

Todas aquellas personas que tuvimos el extraordinario 
privilegio de conocerle, nos sentimos un poco huér-
fanos ante su ausencia. Prolífico abogado, excelente 
decano y magnífico presidente de la Comisión de 
Justicia Penal Internacional, impulsada por él mismo 
el año 2011, siendo siempre fiel a su compromiso por 
la defensa de las libertades y de los principios de la 
justicia internacional. 

UN CABALLERO 
DE LA 
ABOGACÍA
LUIS DEL CASTILLO (1934-2018) Abogado



ro de 1979, fecha en que fue nombrado magistrado 
del Tribunal Central de Trabajo. Todos lo recordamos 
como el último presidente de la Audiencia Territorial 
de Barcelona, como el primer presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y como magistrado 
de la Sala IV de Tribunal Supremo.

Su especialización en temas laborales le llevó, en su 
polifacetismo, a efectuar un alto en su carrera judicial 
y participar en el servicio exterior del Reino de Espa-
ña, como consejero laboral de la Embajada de España 
en Washington D.C., donde tuvo la oportunidad de 
estudiar la normativa laboral norteamericana, de Segu-
ridad Social y relacionadas con la emigración.

En este somero repaso, de su brillante carrera profe-
sional, personalmente lo recuerdo como magistrado 
de la Magistratura de Trabajo nº. 1 de Barcelona, en 
la que, en los inicios de por mi carrera,  joven y sin la 
experiencia que los años te da, tuve la oportunidad de 
defender numerosos casos, compareciendo ante el 
magistrado Somalo sabedor de su experiencia, de su 
ecuanimidad, de la tranquilidad que su personalidad 
transmitía, y de su saber dirigir la inicial faceta conci-
liatoria que el procedimiento establecía.

En sus últimos años coincidimos en el Colegio de la 
Abogacía de Barcelona, y en concreto en la Comisión 
de Abogados Senior, a la que José Antonio se incorpo-
ró en el año 2000 y con la que colaboró intensamente, 
dándonos charlas plagadas de anécdotas, siempre 
interesantes, de sus años en la judicatura y muy parti-
cularmente de sus años de trabajo en Estados Unidos; 
también se preocupó intensamente de los problemas, 
de toda índole y en especial de carácter económico 
que afectaban a sus compañeros Senior, preocupación 
que ponía de manifiesto en las asambleas del Colegio. 
Tratar a José Antonio fue siempre relajante y enrique-
cedor, el tono de su voz irradiaba tranquilidad, sensa-
tez, experiencia positiva y cordialidad. 

Descansa en paz amigo y compañero Senior, siempre 
te recordaremos con cariño y afecto.

Manuel-Fernando Bauzá Gómez 
Presidente de la Comisión de Abogados Senior

IN MEMORIAM

El pasado 28 de julio falleció en Palamós, a los 89 
años, nuestro apreciado amigo y compañero senior 
José Antonio Somalo Giménez. 

José Antonio ingresó en la carrera judicial en 1957. 
Nombrado magistrado de Trabajo de Barcelona en 
1966, ostentó el decanato desde 1977 hasta febre-
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JULI DE MIQUEL BERENGUER, PRESIDENT  
DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA 

“L’arbitratge  
té unes peculiaritats 
que requereixen 
confidencialitat,  
independència 
i inexistència de 
possibles interessos 
conflictius” 

Text: Susana Ferrer /Virtu Morón
Fotografia: Albert Muñoz

Juli de Miquel Berenguer, advocat dels 
Il·lustres Col·legis de Barcelona i de 
Madrid, especialista en dret mercantil, 
membre del Consell Professional d’ESADE  
i president del Tribunal Arbitral  
de Barcelona des d’abril de 2018. 
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Perquè un ciutadà hauria d’anar al TAB  
i no als Tribunals? 
El TAB permet la resolució àgil i amb plenes garanties de 
professionalitat, independència i confidencialitat dels con-
flictes. El cost que representa és inferior en tot cas al qual 
suposa la doble instància de la jurisdicció ordinària. A més, hi 
ha establert un sistema de procediment abreujat que aviat 
s’ampliarà a reclamacions fins a 100.000 € encara més àgil. 
En tot cas, la durada mitjana d’un procediment arbitral és de 
7/8 mesos fins que es dicta el laude, termini molt inferior al 
que representa normalment un procediment judicial. 

Creu vostè que en el TAB hi ha major immediació o 
proximitat respecte a les parts involucrades que el 
que succeeix al procediment judicial? 
Sí. L’àrbitre està amb un contacte molt més directe amb 
les parts i amb els lletrats. La flexibilitat del procediment 
permet un contacte més proper, més directe i més conti-
nuat. Aquest és un avantatge molt important. 

Quins són els objectius més immediats del TAB? 
Un dels objectius fonamentals és tenir aviat un diagnòstic 
exacte de la situació en què ens trobem; establir un full 
de ruta que ens permeti una major implantació i coneixe-
ment; incrementar la comunicació amb els prescriptors 
que són fonamentalment els advocats, i generar la mà-
xima confiança perquè la clàusula arbitral es converteixi 
en norma contractual. Un Tribunal com el nostre, amb la 
marca de prestigi Barcelona, ha de tenir tant de prestigi 
com poden tenir els tribunals o corts arbitrals com els de 
París, Milan o Hong Kong. 

Creu vostè que els advocats tenen reserves de posar 
la clàusula arbitral als contractes? 
És possible que hi hagi reserves per raons errònies. 
Convé que tothom sàpiga que el TAB funciona; que és 
independent; que és seriós; que té al seu abast magnífics 
professionals que actuaran amb independència; i que, 
com dèiem abans, és molt àgil. 

Com es pot enfortir la col·laboració entre l’ICAB i el 
TAB amb la finalitat de la promoció de la pràctica de 
l’arbitratge domèstic i internacional? 
L’ICAB sempre ha estat molt interessat a promoure 
l’arbitratge i molt especialment l’actual junta de govern i 
està fent un esforç important en aquest sentit. Crec que 
el pròxim Congrés d’arbitratge promogut pel Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, i fòrums sobre la matèria, així 
com un possible curs que està en estudi sobre formació 
d’àrbitres, poden ser camins realment molt interessants 
perquè aquesta col·laboració ajudi a la promoció de l’ar-
bitratge que tant l’ICAB com les altres institucions que li 
donen suport desitgen. 

Acaba de ser nomenat president del Tribunal Arbitral 
de Barcelona. Quina és la seva primera valoració de 
l’activitat actual del Tribunal? Quines han estat les 
seves primeres actuacions com a nou president per 
rellançar l’activitat del TAB? 
El TAB és una institució de molt prestigi, molt reconeguda 
però insuficientment coneguda. La Junta Directiva de la 
institució que presideixo està decidida a posar en marxa 
un pla estratègic sobre el qual s’està ja treballant per fo-
mentar l’arbitratge com a resolució alternativa de conflic-
tes i, molt especialment, per apropar el TAB als advocats i 
a les empreses. 

En què es diferencia el TAB d’altres  
institucions arbitrals?
Deixant de banda molt antigues institucions arbitrals com 
el Consolat del Mar, el Tribunal Arbitral de Barcelona és el 
primer que es va crear a Espanya arran de la Llei d’Arbi-
tratge de 1988 gràcies, s’ha de dir, a l’impuls del Dr. Lluís 
Muñoz Sabater. Diria que és una institució que gràcies a 
la independència de qualsevol administració pública i el 
suport que li donen el Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona, el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, el 
Col·legi de Notaris de Catalunya, el Col·legi de Registra-
dors de Catalunya, la Cambra de Comerç i la Intercol·legial 
que agrupa a tots els col·legis professionals de la nostra 
comunitat, té un abast molt més ampli que altres corts o 
tribunals. 

Quins criteris utilitza el TAB per designar els àrbitres? 
El TAB té una llista d’àrbitres per especialitats que s’han 
inscrit acreditant la seva solvència professional. Quan es 
presenta un conflicte, se sol designar pel Tribunal una 
terna de persones que es consideren adients com àrbi-
tres, per tal que les parts es puguin posar d’acord amb 
la designació d’un d’ells. A falta d’acord, o en el cas de 
reserves sobre les designacions proposades, el TAB deci-
deix la designació definitiva sense perjudici, evidentment, 
de les facultats de recusació que preveu el reglament. 
És intenció de la Junta que presideixo revisar la llista 
d’àrbitres i permetre la incorporació de nous juristes que 
compleixin els requisits reglamentaris establerts. 

Creu necessari una formació específica  
homologada i obligatòria per als àrbitres? 
És molt important aquesta formació i, en aquest sentit, 
és la nostra intenció promoure cursos de formació per a 
àrbitres i cursos també de reciclatge. L’arbitratge té unes 
peculiaritats que requereixen, no tan sols amplis conei-
xements en la matèria que s’ha de tractar, sinó també 
reforçar les característiques imprescindibles com són la 
confidencialitat, la independència, la inexistència de possi-
bles interessos conflictius, etc. 



Cal regular el turisme a Barcelona?
JM: Sense dubte. El turisme, com qualsevol altra activitat 
econòmica, ha de tenir una regulació que maximitzi els seus 
beneficis pel conjunt de la ciutat i que minimitzi els impac-
tes negatius.

Ara bé, com es tracta d’una activitat especialment canviant 
i dinàmica, requereix molta agilitat i capacitat d’adaptació, 
tant als empresaris que ens hi dediquem com a l’administra-
ció que la supervisa i regula.

JT: El creixement del turisme urbà és una constant a gaire-
bé totes les ciutats europees i per tant el debat sobre l’equi-
libri entre els beneficis que reporta sobre l’economia local 
i les molèsties que pot ocasionar s’està produint a d’altres 
ciutats i és bo que es produeixi. Turisme i ciutat avui són dos 
termes que no es poden concebre l’un sense l’altre. A me-
sura que l’activitat turística fa usos de la ciutat que no estan 
previstos i que l’afecten directament es fa més evident és 
la necessitat de buscar mecanismes per a la seva regula-
ció. No es tracta de regular el turisme, sinó, de determinar 
els usos concrets de la ciutat i els seus efectes, tant si són 
efectuats pels visitants com pels residents.     

Creu que a Barcelona vivim turismofòbia?
JM: Crec que la majoria de barcelonins entén la importància 
que ha tingut el turisme en el desenvolupament de la ciutat 
i el seu potencial per continuar generant noves oportuni-

CARA

JOAQUIM 
MESTRE 
Llicenciat en Dret per 
la UB. Vocal de la 
Junta de l’Associació 
d’Apartaments 
Turístics de Barcelona 
(APARTUR)

En aquest Cara a Cara proposem parlar del turisme a Barcelona, per 
conèixer de la mà de dos experts en el sector quin  hauria de ser el model a 
seguir a la nostra ciutat, com influeix el turisme en el lloguer de l’habitatge, 

o si s’ha de modificar la normativa, entre altres qüestions.
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CARA

tats en el futur. D’altra banda, la proporció de barcelonins 
que viatgen es emblant a la de qualsevol altra gran ciutat 
occidental. Seria absurd (o insuportablement hipòcrita) que 
nosaltres tinguem la inquietud i el gust per viatjar i conèixer 
altres indrets però que estiguem en contra de què altres 
persones ens visitin a nosaltres! Dit això, penso que des de 
ja fa uns quants anys la gestió del turisme a Barcelona no 
s’està fent correctament i això provoca que una part de la 
ciutadania manifesti el seu malestar.

JT: A Barcelona, com a la majoria de ciutats del nostre en-
torn amb una activitat turística important, s’expressen una 
gran diversitat d’opinions favorables i desfavorables respec-
te el turisme. L’expressió «turismofòbia» em sembla desa-
fortunada si serveix per referir-se a la legítima discrepància. 
El debat sobre la relació entre el turisme i la ciutat forma 
part del nostre dia a dia i no es pot desqualificar de manera 
simplista.  Si amb aquest terme ens referim a situacions en 
les quals la discrepància s’expressa a través d’actes vandà-
lics o impedint l’exercici de l’activitat, estem davant d’una 
altra cosa que té poc a veure amb el turisme i que, per sort, 
a la nostra ciutat, es mostra de manera molt puntual.

La normativa actual garanteix un equilibri entre els 
drets dels barcelonins i els dels operadors turístics i 
turistes?
JM: Tot és millorable, però crec que en l’àmbit del turisme 
tenim una normativa molt extensa i detallada. El problema 

En aquest Cara a Cara proposem parlar del turisme a Barcelona, per 
conèixer de la mà de dos experts en el sector quin  hauria de ser el model a 
seguir a la nostra ciutat, com influeix el turisme en el lloguer de l’habitatge, 

o si s’ha de modificar la normativa, entre altres qüestions.
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Director general de 
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de competències d’habitatge distribuïdes entre diferents 
administracions i en ple debat de la protecció o la lliure 
competència. Queda encara un llarg camí per recórrer per a 
trobar l’equilibri entre les diferents legitimitats. En qualsevol 
cas, cal un canvi de concepció respecte el binomi turisme i 
ciutat i fer un salt qualitatiu cap a la destinació per diversifi-
car i redistribuir en el territori.  

Segons el seu parer, quin hauria de ser el model de 
turisme de Barcelona?
JM: S’ha de definir un model sostenible en el temps, que 
minimitzi els impactes negatius i, alhora, que reparteixi de 
forma equitativa els seus beneficis entre els ciutadans. 
Això vol dir intentar atreure un turisme de qualitat (que no 
vol dir necessàriament de luxe) i mantenir el “mix” entre el 
turisme de negocis i el de lleure, amb especial incidència al 
turisme familiar.

JT: El tema no és tant quin model de turisme té una ciutat 
com quin model de ciutat es construeix que incorpori el turis-
me com un atribut més. El repte no és gestionar el turisme 
a la ciutat, sinó gestionar una ciutat que se sap turística. 
Cal passar del debat del model turístic al debat de la ciutat 
desitjada, que alhora serà un bon lloc per visitar en tant que 
sigui un bon lloc per viure i treballar. El model de destinació 
turística ha de ser conseqüència del model de ciutat, no al 
revés. Barcelona és i ha estat sempre una ciutat oberta al 
món, forma part de la seva identitat. La clau és quina mena 
de públic o de població volem per mantenir l’equilibri. 

Els barcelonins/es haurien de tenir algun avantatge 
d’accés a determinats museus, edificis o equipaments 
de la ciutat per compensar-los?
JM: Sí, em semblaria una bona idea. Penso que els barce-
lonins han de tenir un accés als equipaments de la ciutat 
assequible i adequat a les seves necessitats.

JT: Crec que no és possible separar, com si fossin dos 
grups clarament diferenciables, els barcelonins dels 
turistes. Un turista és un ciutadà temporal amb drets i 
deures. I entre les persones que resideixen a Barcelona 
hi ha una enorme gradació d’usos de la ciutat i una gran 
diversitat de col·lectius molt diferenciats entre sí. També 
cal tenir en compte que la normativa europea impedeix 
fer diferències entre ciutadans europeus. Tot i així s’han 
assajat models innovadors que permeten discriminar per 
l’ús perfils d’usuaris que s’assimilen més als residents 
que als visitants.   

el trobem a l’hora de fer-la complir als operadors turís-
tics, als turistes i als propis barcelonins. Tots hem vist 
imatges d’estrangers fent el dròpol a Barcelona, però 
la gent es quedaria sorpresa de la quantitat de queixes 
que rebem dels turistes respecte a l’incivisme d’alguns 
barcelonins.

JT: Les normatives afecten tothom per igual i en aquest 
sentit potser l’equilibri no és qüestió només de norma-
tiva. En el cas del turisme, l’equilibri entre les persones 
que ens visiten i la capacitat de la ciutat per acollir-les 
ve determinant per la seva sostenibilitat  Les normes, 
perquè siguin útils, s’han d’anar adaptant a les noves 
realitats i moltes vegades acostumen a anar per darrera 
de la realitat. La normativa és important, però, sobretot 
ho és la gestió i el diàleg entre tots els agents implicats 
en l’activitat.

La proliferació dels pisos turístics està disparant els llo-
guers i buidant els centres històrics? Com se soluciona?
JM: L’any 2014 a Barcelona hi havia 9.600 habitatges d’ús 
turístic amb llicència sobre un parc total d’habitatges de 
825.000 (el 0,01%). Des de llavors no s’ha concedit cap 
nova llicència d’habitatge d’ús turístic a la ciutat. Cap ni 
una. Pel que fa als apartaments il·legals (és a dir, sense 
llicència), gràcies a l’esforç de l’Ajuntament en aquest 
àmbit i d’acord amb la seva pròpia informació, s’han reduït 
dels aproximadament sis mil estimats al 2015 a menys de 
tres mil calculats actualment. No hi ha hagut doncs una 
“proliferació” de nous apartaments turístics, ni legals ni 
il·legals, durant els últims anys a Barcelona i, per tant, és 
evident que no poden ser la causa de l’actual augment dels 
lloguers. Crec que aquest és un problema molt complex, 
no exclusiu de destinacions turístiques, que probablement 
té més a veure amb el cicle econòmic, la demografia o la 
manca d’un parc d’habitatge públic de lloguer suficient.

JT: El lloguer turístic és un fenomen relativament nou que 
ha aparegut amb força, sobretot, per l’auge de les platafor-
mes d’internet i requereix adequar-ne la regulació.  D’altra 
banda, si bé aquest tipus d’allotjament influeix en l’evolu-
ció dels preus i l’exercici del dret a l’habitatge, no podem 
establir una correlació directa obviant altres factors, aliens a 
l’activitat turística, que hi influeixen. Determinar quina n’ha 
de ser la proporció d’habitatge turístic  respecte el residen-
cial i establir instruments reguladors que ho garanteixin 
sembla una de les millors estratègies entre les adoptades 
fins ara.  Val a dir que aquest fenomen té lloc en un marc 
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puguin assessorar en un moment donat i als quals poder 
consultar temes concrets.

Com selecciona als seus advocats?
He fet amistat amb molts advocats perquè han 
vingut a la ràdio a fer entrevistes, atendre les con-
sultes dels oients i a donar un servei. Primer han 
estat col·laboradors de l’emissora, després amics 
i, finalment, amb alguns s’ha establer una relació 
professional. Per tant, els he seleccionat perquè hi 
ha hagut connexió, per amistat, perquè és impor-
tant que comuniquin bé, que sàpiguen escoltar, 
que generin confiança, que tinguin credibilitat, tant 
als oients com a mi mateix. 

Alguna vegada es va plantejar estudiar Dret?
No ha estat mai la meva vocació. A més, després 
de conèixer molts advocats i advocades que han 
vingut a l’emissora, sempre he pensat que ha-
vent-hi professionals tan bons, jo no tenia res a fer 
en el sector legal. Cadascú s’ha de dedicar a allò 
que sap fer.

Si el seu fill/a, nebot/da, nét/a... li digués que 
vol ser advocat, què li diria?
El meu fill va estudiar la carrera de Dret però no 
exerceix. Es dedica a altres coses i es guanya bé la 
vida, però té formació jurídica. Quan a casa va dir 
que volia fer Dret ens va semblar que feia una bona 
elecció perquè és una professió de prestigi social.

Veu possible, en un futur pròxim, que l’advocat 
sigui substituït per algun ésser amb intel·ligèn-
cia artificial?
Impossible. Veig els robots en molts llocs però en 
l’advocacia no, perquè els sentiments afortuna-
dament no els han inculcat als robots. En la tasca 
que fa un advocat, els sentiments juguen un paper 
fonamental. Sempre serà necessària la figura de 
l’advocat o advocada en persona.

Vostè que ha fet tantes entrevistes al llarg de la seva 
vida, com començaria una entrevista a un advocat? 
La primera pregunta que li faria seria molt directa: “Creu 
en la justícia?”

Quina imatge té dels advocats i advocades  
de la Barcelona actual? 
Tinc bona imatge d’ells. Crec que, en general, són 
persones i professionals honestos, sensibles i com-
promesos amb els problemes de la gent, perquè és 
vocacional haver triat aquesta professió. Són advo-
cats però, alhora, han de ser psicòlegs, han de saber 
escoltar i interpretar. Una vegada el meu pare em va 
dir: “Justo, a la vida has de tenir dos grans amics: un 
metge i un advocat”.

Quins aspectes del servei que presten els advocats 
creu que podrien millorar?  
Sempre hi ha coses a millorar però penso que ara el 
servei que ofereixen és millor i més ajustat. Abans l’ad-
vocat estava un esglaó o dos més amunt que el client, 
era una figura, fins i tot, inaccessible. Però ara els 
veiem més propers, més compromesos, inclús faciliten 
als clients no cobrar fins que no guanyin el judici, per-
què són conscients que hi ha persones que no poden 
pagar. Abans difícilment es podia contractar un advocat 
si no tenies diners. 

Hi va sovint a visitar al seu advocat?
Gairebé sempre que hi vaig és per assumptes relaci-
onats amb temes tècnics de l’emissora, per les con-
cessions i llicències. Són gestions complicades i molt 
específiques per a les quals has de comptar amb els 
millors professionals.

Quan ho fa, de l’1 al 10, quin és el seu grau de satis-
facció?
La nota és molt alta, potser una mica més d’un 8. El 
resultat sempre ha estat satisfactori perquè l’advocacia 
t’ofereix un ventall d’especialitats que cobreixen tots els 
problemes que pot tenir una persona o un empresari, 
com és el meu cas.

Consulta a l’advocat quan té un problema o ho fa 
com a prevenció i assessorament previ?
La majoria de vegades hi he anat amb caràcter preventiu 
tot i que, per sort, mai no he tingut grans problemes. Val 
més estar informat i assessorat amb temps per preveu-
re situacions incòmodes.

Té un advocat de capçalera o l’escull en funció del 
tema que ha de consultar?
Igual que en la medicina amb doctors especialistes, 
tinc relació amb diferents advocats i advocades que em 
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“L
a mort de la meva mare va ser un 
cop dur per a tota la família, espe-
cialment per al meu pare. Sempre 
havia estat un home introvertit, 
hermètic i poc expressiu però l’ab-

sència de la seva dona el va entristir encara més, no 
parlava, es va anar apagant...”. Així presenta el Carles 
la situació en què el seu pare, l’Andreu, es trobava fa 
gairebé dos anys. 

Els fills de l’Andreu van sentir a parlar dels Volun-
taris ICAB a través de la Fundació degà Ignasi de 

Gispert. Un representant de la Fundació havia anat 
fins al domicili familiar perquè l’Andreu no es podia 
desplaçar al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona a 
signar uns papers. Durant la visita els va parlar de 
l’acompanyament que fan els voluntaris als advo-
cats i advocades que, puntualment, necessiten 
suport. A la família li va semblar bona idea provar 
aquest servei. 

Va ser així com la Rosa Maria va entrar a les seves 
vides. “El meu pare es va reactivar. Parla poc, perquè 
mai no ha estat una persona xerraire, però ha canviat, 
fins i tot el color de la pell”, explica el fill.

L’Andreu és un home de 98 anys, amant de l’art, inte-
ressat per la cultura, d’una educació i una amabilitat 
exquisides. La Rosa Maria és una mica més jove que 
ell, molt activa, enèrgica, optimista, sempre de bon 
humor. Són dos perfils que, tot i semblar antagònics, 
han encaixat a la perfecció. 

El Carles agraeix als Voluntaris ICAB el treball previ 
que realitzen abans d’unir dues persones. “Fan un vo-
luntariat molt seriós i molt compromès. Per assignar 
un voluntari a un beneficiari, es planteja la necessitat 
que té aquest últim (d’acompanyament a casa, a visi-
tes mèdiques, a fer gestions...), s’estudien els perfils 
per separat i es valoren les compatibilitats. Hi ha d’ha-
ver empatia i connexió. Si no és així, no funciona”.

Des de fa 6 mesos, cada dimarts a la tarda, la Rosa 
Maria visita l’Andreu a casa seva. Ell l’espera envoltat 
de llibres, els comenten, parlen de tot, s’expliquen la 
setmana. De vegades el Carles o la seva germana els 
acompanyen. L’efecte de la visita s’allarga durant tota 
la setmana. “El meu pare es lleva cada dia il·lusionat 
perquè està viu. Nosaltres estem molt contents. Ara 
ens toca tornar tot el bo que hem rebut i fer saber a 
altres persones la bona feina dels Voluntaris ICAB”. 

Si teniu una situació en què, com l’Andreu i la seva fa-
mília, necessiteu un suport, contacteu amb nosaltres 
i estudiarem el vostre cas. Voluntaris ICAB buscarà la 
solució. Telèfon 93 601 12 12. Ext. 5325

El Voluntariat ICAB treballa conjuntament i col·labora 
amb la Fundació Degà Ignasi de Gispert. 

CONNEXIÓ I 
COL·LABORACIÓ 
ENTRE PERSONES 



Amb la col·laboració de:

V o l u n t a r i a t  i c a b
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E
l próximo mes de octubre celebraremos 
en el ICAB el V Congreso Internacional de 
Arbitraje. 

Esta quinta edición tendrá como hilo conduc-
tor algo tan sustancial para el arbitraje como 

es la flexibilidad. No comparto la tesis de quienes pro-
mueven el arbitraje usando como fundamento principal 
las supuestas carencias de los tribunales de justicia, 
que lógicamente son mejorables pero cumplen con su 
fundamental función social de modo notable.

El arbitraje tiene sentido por sí mismo, constituye 
un modo de resolución de conflictos alternativo a la 
justicia ordinaria, no por mejorarla, sino por ofrecer un 
mecanismo distinto para la solución del conflicto. Ese 
camino distinto parte de la voluntad de las partes de 
someterse a él, voluntad que les convierte en seño-

res del procedimiento. Ello les habilita a construirlo 
en el modo que consideren mejor, más apropiado, 
más eficiente para encontrar la verdad en el proceso y 
obtener una solución en derecho o equidad, respetan-
do siempre los principios de contradicción, audiencia, 
igualdad y confidencialidad. Esa libertad para diseñar 
el mejor procedimiento para unas partes concretas y 
un conflicto particular constituye el fundamento de la 
flexibilidad de constante referencia en la Exposición 
de Motivos de la Ley de Arbitraje.

Conviene reflexionar sobre ese principio, sobre cuyos 
aspectos dogmáticos y prácticos se profundizará en 
el Congreso, y hacer algo de pedagogía sobre lo que 
implica para los abogados. 

No es extraño escuchar a compañeros criticar la 
lentitud de la justicia y la sucesión de recursos, la 

ARBITRAJE: 
FLEXIBILIDAD 
Y VERDAD
El autor expone las ventajas de la flexibilidad del procedimiento arbitral, 
elemento que dota de libertad a las partes para diseñarlo de la forma que 
consideren más eficiente para encontrar la verdad que solucione su conflicto. 

José María Rojí  
Col·legiat núm. 21.792 
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insuficiencia de medios para profundizar en el asunto 
concreto y dar respuesta exhaustiva a las pretensio-
nes ejercitadas, la falta de especialización en deter-
minados juzgados, o el corsé que supone la norma 

ritual. A todo 
ello pretende dar 
una respuesta 
alternativa el ar-
bitraje. 

Convendría 
preguntarse, sin 
embargo, si la ri-
gidez del procedi-
miento civil no se 
convierte en una 
zona de confort 
para el abogado 
que transita por 
un espacio proce-
loso, pero cono-
cido, y encuentra 
en él la segu-
ridad del lugar 
ingrato, pero 
dominado, ha-
ciendo propia la 
máxima de más 
vale malo cono-
cido que bueno 
por conocer.

La flexibilidad del 
arbitraje permite 
que las partes 
consensuen 
aspectos como 
cuántos escritos 
y en qué orden 

se presentarán, si las conclusiones serán orales 
o escritas, hasta qué momento se podrán aportar 
documentos en función de su naturaleza, cómo 
se practicará la prueba, la incorporación de nuevas 
tecnologías para abaratar y facilitar el procedimien-
to, qué plazo tendrá cada parte para cada actuación, 
cómo conectar procedimientos con objetos conexos 
o si los árbitros deben o pueden dirigir un listado de 
preguntas a los letrados para que no dejen de tratar 
cuestiones que el tribunal considera relevantes. 

Esta lista ejemplificativa se puede ampliar pero ilus-
tra las posibilidades de construir un procedimiento a 
medida en beneficio de las partes.

Los beneficios de la flexibilidad no se obtienen a 
base de ocurrencias más o menos innovadoras, 
sino sobre el fundamento de la experiencia en 
cómo se desarrollan los procedimientos arbitra-
les en función de la tipología de controversias y la 
naturaleza de las partes. Tanto el árbitro como la 
institución arbitral cumplen para ello una función 
esencial, convirtiéndose en depositarios del saber 
hacer acumulado de sucesivos procedimientos, 
ofreciéndolo a las partes al inicio y durante el pro-
cedimiento, facilitándoles que pueda servir a los 
intereses perseguidos y dé servicio al ejercicio del 
derecho de defensa. 

Así lo he podido vivir tanto en mis quince años ac-
tuando como árbitro, como durante el tiempo en que 
tuve el privilegio de participar en el Tribunal Arbitral 
de Barcelona, que, en sus casi cuarenta años de his-
toria, ha atesorado una experiencia que contribuye a 
construir procedimientos eficaces, al servicio de las 
partes, los letrados y la justicia.

Traigo a colación un ejemplo práctico ilustrativo de 
esa libertad para diseñar un procedimiento en el ám-
bito de los conflictos societarios. Un socio minorita-
rio ejercita un derecho de separación invocando una 
causa distinta a las tasadas del 346 LSC. La acción 
pretendía el reconocimiento del derecho y su cuan-
tificación, lo que hacía preciso valorar la compañía. 
El procedimiento se articuló en dos fases, la primera 
debía resolver sobre la existencia del derecho y la 
segunda sobre su cuantificación. 

Con ello, de no reconocerse el derecho de sepa-
ración, como de hecho ocurrió, las partes podían 
ahorrarse los tiempos y costes de las periciales y 
la sociedad evitar verse sometida a un ejercicio de 
valoración que implicaba una grave distorsión de su 
actividad, afectando a la confidencialidad de la infor-
mación de la compañía.

En todo caso, la flexibilidad no constituye un fin en 
sí misma, sino un medio a nuestra disposición para 
alcanzar con mayor eficiencia la verdad en el pro-
cedimiento arbitral que sirva para dictar un Laudo 
que en derecho o equidad resuelva con justicia la 
controversia entre las partes. Si la flexibilidad pierde 
ese objetivo, se prostituye, y cuando los letrados la 
utilizamos para dinamitar un procedimiento al que 
voluntariamente se sometieron las partes, buscando 
el beneficio de una de ellas, estamos haciendo flaco 
favor al arbitraje y siendo infieles a nuestro compro-
miso con la justicia y con la verdad. 

LOS BENEFICIOS DE 
LA FLEXIBILIDAD 
NO SE OBTIENEN 
A BASE DE 
OCURRENCIAS 
MÁS O MENOS 
INNOVADORAS, 
SINO SOBRE EL 
FUNDAMENTO DE 
LA EXPERIENCIA 
EN CÓMO SE 
DESARROLLAN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ARBITRALES EN 
FUNCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA DE 
CONTROVERSIAS 
Y LA NATURALEZA 
DE LAS PARTES



D
es del 2 de maig està disponible, a les ins-
tal·lacions de l’ICAB a l’edifici de L’Hospita-
let de la Ciutat de la Justícia, l’ampliació del 
servei de videoconferències amb centres 
penitenciaris, de forma que també des de 

la Ciutat de la Justícia podrem establir comunicació amb 
els nostres clients interns en centres penitenciaris.

És aquest un servei que evidencia  com posar les 
noves tecnologies  al servei de l’advocacia per a la 
millora de la nostra prestació professional, evitant el 
desplaçament físic de l’advocat o advocada al centre 
penitenciari (amb el consegüent estalvi de temps i 
costos associats) i incrementant, per tant, les possibi-
litats de comunicació amb els clients, per donar com-
pliment a la nostra obligació de mantenir informat al 
mateix del desenvolupament del procediment judicial.

El servei és el resultat de l’aposta conjunta entre 
l’ICAB i la resta de col·legis catalans i la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, amb la finalitat de 
posar tots els mitjans a disposició de l’advocacia per 
facilitar a l’advocacia i incrementar la comunicació 
amb les persones internes en centres penitenciaris, i 
es va iniciar el mes de setembre de 2015, mitjançant 
una prova pilot entre l’ICAB i l CP Quatre Camins, 
que s’ha anat ampliant progressivament, per arribar a 
donar cobertura a tots els col·legis catalans i a quasi la 
totalitat de centres penitenciaris en l’actualitat.

La necessària garantia de seguretat i confidencialitat 
de les comunicacions efectuades per aquest sistema, 
essencial en la nostra professió, van ser revisades, 
abans de la seva posada en funcionament, pel Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya. Respecte 
del funcionament del servei, només hem de:

1.- Disposar del volant d’autorització de la comunicació 
lliurat segons el previst a l’art. 48 del Reglament Peni-
tenciari, que també pots obtenir per mitjans telemàtics,

2.-Accedir amb el certificat electrònic ACA, que 
t’identifica com a professional de l’advocacia, a la 
plataforma e-justicia i entrar al servei de cites per a 
videoconferències.

3.- Omplir el formulari per reserva de cita, compati-
ble amb la teva agenda, amb les dades necessàries, 
incloent el codi del passi de presó que s’inclou en 
aquest document, i reservar la cita.

El centre penitenciari comprovarà si en el dia i hora re-
servat no existeix cap impediment per portar a terme 

la comunicació 
i et confirmarà, 
mitjançant mail, 
la reserva de cita 
o, en cas contra-
ri, t’informarà, 
també mitjançant 
un mail, de la 
impossibilitat de 
que es porti a 
terme la video-
conferència.

El dia i hora re-
servat només has 
de venir a l’ICAB 

(C/ Mallorca, 283, o a la seu de les instal·lacions del 
col·legi a la tercera planta de l’edifici de Jutjats de 
l’Hospitalet a la Ciutat de la Justícia) i et podràs con-
nectar amb el centre penitenciari indicat per mantenir 
l’entrevista amb el teu defensat.

Actualment, aquet sistema de comunicació està previst 
amb la majoria de centres penitenciaris i educatius:

• Centre penitenciari de Quatre Camins 
• Centre penitenciari de Brians-1 
• Centre penitenciari de Brians-2 
• Centre penitenciari Puig de les Basses 
• Centre penitenciari de Lledoners 
• Centre penitenciari de Mas Enric 
• Centre educatiu de justícia juvenil l’Alzina 
• Centre educatiu de justícia juvenil Can Llupià 
• Centre educatiu de justícia juvenil El Segre

Resta pendent estendre el servei als centres de 
Ponent, de Joves i de Dones i el centre educatiu 
de justícia juvenil Els Til·lers, sent la voluntat mani-
festada per part de la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris que  durant aquest any 2018 també 
es pugui implantar aquest sistema en aquests cen-
tres, donant cobertura a la totalitat de centres de 
Catalunya.

En quant a les dades sobre utilització del servei i, 
tenint en compte exclusivament les dades dels mesos 
de gener i febrer 2018, es recullen a les següents es-
tadístiques:

VIDEOCONFERÈNCIES A CÀRREC DE LA 
COMISSIÓ DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

LA TRANSFOR-
MACIÓ DIGITAL 
AL SERVEI DE 
L’ADVOCACIA
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D’aquestes dades podem extreure les següents conclusions:

1. L’advocacia barcelonina lidera la utilització del servei de video-
conferències, liderant la transformació digital de l’advocacia,

2. El sistema evita desplaçaments innecessaris als centres peni-
tenciaris, en tant que un 10% de les peticions d’entrevista telemà-
tica ha estat rebutjada pel centre penitenciari per no disponibilitat 
de l’intern  per sortida, per baixa en el centre penitenciari o altres. 
Tots aquests advocats i advocades han evitat un desplaçament 
físic a un centre penitenciari que hauria estat estèril per impossi-
bilitat de la comunicació amb el client.

3. La ràtio de comunicacions (incloent les comunicacions presen-
cials i les realitzades per mitjans telemàtics és del 0,64% en el 
cas de persones internes adultes i del 0,04% en el cas de menors 
interns en centres educatius.

4. La ràtio d’utilització de les comunicacions  a través de video-
conferència  és d’un 4,1%, sent susceptible de creixement. És 
evident que és el professional qui ha de decidir si aquest sistema 
de comunicació amb el seu client és el que necessita en cada 
ocasió, si bé des de l’ICAB,  es valora positivament que aquest 
sistema ens permet incrementar les vegades que informem 
personalment al client de dades del procediment que li afecta, 
millorant la qualitat de la nostra prestació de serveis.

5. Les dades de comunicacions entre els professionals de l’advo-
cacia i els seus clients menors d’edat son molt inferiors a les que 
presenten les comunicacions amb persones internes adultes. En 
aquestes situacions no hauríem de descartar també la comunica-
ció personal i directa amb el menor. 
 

Gener i febrer 
de 2018

Comuni-
cacions 

amb 
advocats 

(totes)

Perso-
nes/ 

menors 
diferents

Taxa 
d’assis-
tència 

lletrada

Taxa 
d’assis-
tència 

lletrada  
(mitjana)

CP Quatre  
Camins

739 1.557 0,47 0,64

CP Brians 1 1.581 1.716 0,92

CP Brians 2 660 1.853 0,36

CP Lledoners 183 793 0,23

CP Mas d’Enric 892 844 1,06

CP Puig de les 
Basses

671 856 0,78

CE L’Alzina 3 92 0,03 0,04

CE Can Llupià 3 92 0,03

CE El Segre 3 45 0,07

Total 4.735 7.848 0,60  

TOTALITAT DE COMUNICACIONS ADVOCACIA/INTERNS 

COM. PRESENCIALS I AMB VIDEOCONFERÈNCIA 

UTILITZACIÓ DE VIDEOCONFERÈNCIES PER COL·LEGI:

Gener i febrer de 2018 Comunicacions advocats -  
persones internes

Presencials VCO Total

CP Quatre Camins 701 38 739

CP Brians 1 1.506 75 1.581

CP Brians 2 612 48 660

CP Lledoners 171 12 183

CP Mas d'Enric 886 6 892

CP Puig de les Basses 658 13 671

CE L'Alzina 3 0 3

CE Can Llupià 3 0 3

CE El Segre 3 0 3

Total 4.543 192 4.735

ICA VCO gener i febrer

ICA de Barcelona 170

ICA de Granollers 0

ICA de Sant Feliu de Llobregat 4

ICA de Vic 2

ICA de Manresa 0

ICA de Mataró 7

ICA de Sabadell 0

ICA de Terrassa 8

ICA de Lleida 1

ICA de Figueres 0

ICA de Girona 0

ICA de Tarragona 0

ICA de Reus 0

ICA de Tortosa 0

Total 192

• Baixa de l’intern

• No disponibilitat  
de l’intern per sortida

• Impossible identificació

Incidències prèvies 
a la programació 
 
· 25 programacions  
rebutjades (10%)



 
I.- SOBRE LA GRATUÏTAT O ONEROSITAT

 
En el nostre tràfic jurídic mercantil és habitual que 
una societat presti garanties -reals o personals- amb 
la finalitat de donar cobertura a deutes contrets per 
una altra societat vinculada a ella, generalment davant 
entitats financeres. D’igual manera que també ho 
és que, en cas de concurs de la garant, l’administra-
ció concursal o en defecte d’això, els creditors que 
compleixin els requisits de legitimació (article 72.1 
LC), pretenguin la rescissió de la mateixa al·legant la 
presumpció absoluta de perjudici iuris et de iure pre-
vista en l’article 71.2 LC, concretament la referida als 
actes de disposició a títol gratuït, que no admet prova 
en contrari.

Si bé després de l’entrada en vigor de la Llei Concur-
sal els tribunals eren més partidaris a inclinar-se per 
tractar la garantia “intragrup” per deute aliè com un 
negoci a títol gratuït, en l’actualitat cal estar a la línia 
jurisprudencial que es dedueix de la Sentència del 
Tribunal Suprem, de 30 d’abril de 2014, on s’estableix 
que la rescissió de garanties “intragrup” no haurà 
d’emparar-se en la citada presumpció absoluta, doncs 

l’existència de grup descarta, de per si mateix, la gra-
tuïtat de l’operació. 
 

II.- SOBRE LA PRESUMPCIÓ IURIS TANTUM 
APLICABLE, EXCEPTE PROVA EN CONTRARI

Una vegada descartada per tant l’aplicació de la 
presumpció prevista en l’article 71.2 LC en aquest 
tipus de supòsits i acreditat, jurisprudencialment, el 
caràcter onerós d’aquestes operacions atenent tant 
al caràcter contextual i no espontani de la garan-
tia prestada, com a l’interès econòmic que pogués 
tenir la garant -donada la seva integració en el mateix 
complex econòmic o grup-, comprovem com el nucli 
de qualsevol procediment de rescissió de garanties 
prestades entre empreses d’un mateix grup, consis-
tirà bàsicament a determinar si el sacrifici patrimonial 
que va comportar la prestació de la garantia estava 
justificat i si, en aquest sentit, va existir o no algun be-
nefici directe o indirecte per al garant que justifiqués 
raonablement la constitució de la mateixa.

Partint de l’anterior, i del correcte enquadrament 
d’aquest tipus d’accions de reintegració dins de 

“GRATUÏTAT O ONEROSITAT.  
CONSTITUCIÓ DE GARANTIES INTRAGRUP 
I DECLARACIÓ DE CONCURS”
Anàlisi de la perspectiva actual i normativa aplicable en 
matèria de constitució de garanties, partint de l’estudi del seu 
caràcter, la prova, el perjudici ocasionat i la seva defensa.  

Óscar Sánchez de la Torre  
Col·legiat núm. 34.875 
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la presumpció relativa de perjudici iuris tantum de 
l’article 71.3.1º LC, sobre actes a favor de persones 
especialment relacionades, resulta lògic que aques-
tes, que parteixen com hem vist d’un acte dispositiu a 
títol onerós realitzat a favor de certes persones (article 
93 LC) dins dels dos anys anteriors a la declaració del 
concurs, pressuposant una complicitat, un coneixe-
ment de la situació d’insolvència, o si més no de la 
seva proximitat, i del seu caràcter lesiu basada en 
la qualitat personal de l’intervinent, però que en cap 
moment per contra, tenen en compte altres factors 
concrets, com bé podrien ser la conveniència de l’ope-
ració i/o la contraprestació obtinguda -sense aportar 
per tant cap criteri objectiu per jutjar sobre la concu-
rrència del perjudici-, siguin susceptibles d’acceptar 
prova en contrari comportant la inversió de la càrrega 
de la mateixa.

III.- SOBRE LA PROVA DEL PERJUDICI 
PATRIMONIAL I LA SEVA DEFENSA

 
Per això, que el judici sobre el perjudici en tot cas 
exigirà que hagi existit un autèntic sacrifici patrimonial 
injustificat, alguna cosa que no es dóna en tots els 
actes de disposició, com succeeix per exemple quan 
el negoci és onerós -cas de les garanties contextuals 
intragrup- i la prestació realitzada pel deutor té la seva 
justificació en una contraprestació de valor patrimonial 
equivalent. En aquest sentit comprovem que per arti-
cular la defensa no bastarà, -tal com posa en relleu la 

citada Sentència del Tribunal Suprem, de 30 d’abril de 
2014-, una mera invocació en abstracte de l’interès del 
grup per excloure l’existència de perjudici de la consti-
tució de la garantia, sent fonamental per a això centrar 
l’activitat probatòria en concretar i justificar el benefici 
econòmic obtingut pel garant.

D’aquesta ma-
nera, atès que 
com hem vist el 
perjudici per a la 
massa consisteix 
principalment en 
el sacrifici patri-
monial injustificat 
del deutor que 
posteriorment és 
declarat en con-
curs de creditors, 
que l’objectiu 
estratègic per a 
la defensa de tot 
aquell que tingui 
garantit el seu 
crèdit concedit a 
una societat en 
qualitat de pres-
tatària per mitjà 
d’una altra so-
cietat que actua 
com a garant i es 
troba en situa-
ció de concurs 
(partint de la base 
que ambdues són 
integrants d’un 
mateix grup), 
haurà de consis-
tir en acreditar 
l’existència d’una 
atribució patri-
monial d’entitat 

suficient, si més no indirecta -com bé podria ser, per 
exemple, el sosteniment del finançament a les empre-
ses del grup, la concessió de nous crèdits, la renego-
ciació dels calendaris d’amortització de pagaments, 
l’evitació d’execucions, l’augment de les expectatives 
de recuperació de les inversions realitzades, el man-
teniment de la continuïtat i viabilitat del grup, etc.-, 
capaç de justificar i excloure el perjudici en la constitu-
ció de la garantia. 

O almenys, a intentar-ho. 

EN L’ACTUALITAT 
CAL ESTAR 
A LA LÍNIA 
JURISPRUDENCIAL 
QUE ES DEDUEIX 
DE LA SENTÈNCIA 
DEL TRIBUNAL 
SUPREM, DE 30 
D’ABRIL DE 2014, 
ON S’ESTABLEIX 
QUE LA RESCISSIÓ 
DE GARANTIES 
INTRAGRUP 
NO HAURÀ 
D’EMPARAR-SE 
EN LA CITADA 
PRESUMPCIÓ 
ABSOLUTA 
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GRUP DE  
L’ADVOCACIA JOVE

Seccions

T
ot just ha fet 40 anys des que l’expres-
sió “sostre de vidre” va ser utilitzada per 
primer cop per Marilyn Loden per definir 
aquella barrera invisible que impedeix a 
les dones ascendir als càrrecs de més 

responsabilitat a les empreses. 

Tot i que s’ha avançat, i molt, en aquest terreny, 
el fenomen continua, i ho prova que aproximada-
ment el 15% dels càrrecs als consells d’adminis-
tració d’empreses al món són ocupats per dones, 
en el cas de les de l’IBEX 35 en torn al 20%, tot i 
que només 3 de les 92 conselleres són executives 
(entre d’altres, dades de l’estudi Women in the Bo-
ardRoom, de Deloitte, i de l’IESE).

L’advocacia no escapa aquest problema. Quan es 
compleixen 25 anys des que Victoria Llavero va 
esdevenir la primera dona en incorporar-se com 

a sòcia d’un despatx gran a Espanya, les dones 
sòcies sumen un escàs 15% a les firmes grans i 
només 3 en són directores. Tot i això, una dada 
per a l’optimisme: per primera vegada, el CGAE, la 
CEAJ, els Col·legis de Barcelona i Madrid i el GAJ, 
estan liderats per dones. 

Als darrers anys, el legislador ha impulsat tímida-
ment el paper de la dona als càrrecs de responsa-
bilitat mitjançant, entre d’altres, la Llei Orgànica 
3/2007, que obliga a equilibrar la composició dels 
consells d’administració de determinades empre-
ses en un termini de vuit anys, la Llei de Societats 
de Capital, que preveu mesures de paritat a l’Infor-
me de Govern Corporatiu, o el Codi de Bon Govern 
de les societats cotitzades de la CNMV. Les xifres 
mostren que aquestes mesures són insuficients: a 
banda que no arriben a petites i mitjanes empreses 
que, entre d’altres, composen el gruix de l’advoca-

“Ignorem la nostra veritable estatura fins que ens alcem”
Emily Dickinson

Carmen del Castillo 
Col·legiada núm. 33.354

EL SOSTRE DE VIDRE
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cia, obliden en gran manera el sostre de vidre que 
també es dona als càrrecs intermedis.

Dit això, recordem algunes de les principals causes 
que impedeixen a les dones el seu ascens profes-
sional, destacant-ne les següents. 

a. Barreres culturals històriques: la història em-
presarial ha estat escrita pels homes i alguns dels 
valors exigits encara als alts càrrecs (patrons de 
conducta com l’agressivitat, la duresa, la rapidesa 
en la decisió) són estereotipats i sovint associats 
amb valors típicament masculins, dificultant la pro-
moció de qui no s’identifica amb aquells trets de 
conducta.

b. Biaix dels responsables de la promoció: la major 
presència masculina als alts càrrecs pot decantar 
un ascens quan el decisor sigui un home i s’identi-
fiqui inconscientment amb els seus iguals.

c. Excessiva exigència en l’autoevaluació: molts 
estudis han fet palesa la menor internalització dels 
assoliments que s’observa en les dones -malgrat 
proves externes que demostrin la seva competèn-
cia- i una baixa expectativa sobre les seves pròpi-
es possibilitats (el conegut com a “síndrome de 
l’impostor”).

d. La percepció (i alhora realitat) que les dones en-
cara assumeixen de forma majoritària les tasques 
de la llar i relacionades amb els fills, fet que pot 
provocar:

a. que moltes dones s’excloguin voluntàriament 
o, pitjor encara, siguin descartades a les promo-
cions de les empreses.

b. que les exigències del càrrec (horaris, disponi-
bilitat, mala organització) no permetin la concilia-
ció de la vida personal i professional.

Partint d’aquests fets, cal proposar solucions glo-
bals per pal·liar aquest problema, la sensibilització 
del qual és molt estesa:

1. Fomentant polítiques eficaces per la conciliació, 
aplicables a dones i homes, mitjançant palanques 
com:

a. La racionalització dels horaris de treball, que és 
un dels objectius del Pla de la Inspecció de Treball 
per a 2018-2020 i alhora és una tasca respecte de 

la qual les pròpies empreses, proactivament, s’han 
d’erigir com a protagonistes.

b. Fomentant les baixes de paternitat, mitjançant 
bonificacions a les empreses. Al respecte, a Is-
làndia la baixa retribuïda per tenir fills és de tres 
mesos exclusius per la dona, tres exclusius per 
l’home, i tres restants que poden gaudir tant l’un 
com l’altre. 

c. La conciliació entre la vida laboral i personal, 
amb eines com el teletreball, que evitin renúncies 
a la promoció motivades per la vida personal i fami-
liar, combinat amb la desconnexió digital. Mirant al 
model de França, on la direcció i els representants 
dels treballadors de les empreses han d’acordar 
els mecanismes que permetin la desconnexió del 
treballador fora del seu horari laboral, per tal de 
garantir el respecte al temps de descans i de vida 
personal. 

2. Mitigant els estereotips de gènere que puguin 
tenir el seu origen a l’educació (escola i universi-
tats), al llenguatge legislatiu i al dels professionals 
de la justícia. Homes i dones estan igualment pre-
parats per liderar la vida empresarial, fent desapa-
rèixer els rols de gènere.  

3. Fomentant la transparència, mesurant amb re-
gularitat les taxes de retenció i promoció de dones 
a les empreses, a partir d’un anàlisi de mètriques 
sobre distribució de la plantilla, promocions i càr-
recs, que permeti detectar i corregir diferències de 
gènere a l’empresa.  

4. Impulsant el “mentoring” i els programes que 
consolidin els models de lideratge femení i ajudin-
les dones a ser conscients del seu potencial (com 
per exemple, el programa “Promociona”, que impul-
sa la CEOE).

En definitiva, cal que el legislador, les institucions 
i les empreses, entomant el crit sentit als carrers 
el passat 8 de març, impulsin el desenvolupament 
de la dona i el seu paper als òrgans de decisió, 
eliminant barreres històriques inconscients i creant 
nous models de lideratge, per tal de viure en una 
societat més diversa, rica i justa. 

Article redactat en el marc del Projecte “JO 
TAMBÉ VULL SER MARE” impulsat pel Grup de 
l’Advocacia Jove de l’ICAB i Coordinat per Oriol 
Espar Col·legiat 30816 i vocal del GAJ.



GUÍA BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA ABOGADOS (nuevo RGPD)
Obligación Detalle de la obligación Solución

REGISTRO DE 
ACTIVIDADES

(1) Conviene documentar 
los Registros de Activida-
des de Tratamiento (art. 30 
RGPD). (2) Ya NO hay que 
notificar los “Ficheros” ante 
la AEPD.

El programa “Facilita” de la AEPD elabora los Registros de Tratamiento esenciales (em-
pleados, clientes, proveedores del despacho) a resultas de unos cuestionarios en línea. Su 
enlace: https://www.servicios.agpd.es/ENQUEST4/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwM-
DE1OTk3MzAxNTI4MTQyNjA2MDE3?updated=true  

Si tratamos datos sensibles 
(salud, ideología o infraccio-
nes penales - arts. 9 y 10 
RGPD) o datos en general 
en número considerable 
que que pueda entrañar un 
riesgo para los derechos y 
libertades de los interesa-
dos, que no sea ocasional, 
hay que documentar el 
Registro deActividades de 
Tratamiento.

Lo anterior vía “Facilita” será incompleto. Deberemos completarlo con la elaboración de un 
esquema, o tabla excel, o mapa de flujos de datos, que contemple todo el ciclo de vida de 
los datos, desde su entrada hasta su destrucción, y analizar todos los posibles accesos a los 
datos (por qué personas y de qué manera), lugares en dónde se tratan y guardan (armarios/
servidores) y vía qué programas (informáticos), hasta su bloqueo (se han de guardar así 
durante los periodos prescriptivos de las responsabilidades del abogado) para su final des-
trucción.

PRINCIPIOS Y 
LICITUD DEL 
TRATAMIENTO

No tratar datos más allá de 
los principios y sin la co-
rrespondiente base jurídica 
(arts. 5, 6 RGPD).

(1) formalizar un contrato: hoja de encargo (los tratamiento de los datos deben estar limita-
dos estrictamente al objeto del encargo propiamente profesional)

(2) alegar interés legítimo (con cuidado, no siempre sirve tiene sus límites: “siempre que 
sobre dichos intereses del abogado no prevalezcan los intereses o derechos y libertades 
fundamentales del interesado” - art. 6.1.f) RGPD).

(3) obtener consentimiento (con cuidado, y nunca extralimitado: datos excesivos, para finali-
dades excesivas).

CLÁUSULA  
INFORMATIVA /  
CONSENTIMIEN-
TO

Información general: Hay 
que informar sobre muchos 
más detalles del tratamiento 
que antes (art. 13 RGPD).

(1) Información verbal: Se puede informar verbalmente del tratamiento de los datos, pero 
tendremos problema de cómo probarlo. 

(2) Hoja de Encargo: Una cláusula posible y general, es la que actualmente figura en la nueva 
hoja de encargo del ICAB a firmar con el cliente, o bien a remitirle por una vía que podamos 
acreditar su recepción en el cliente. 

(3) Cláusula Facilita: Otra posible cláusula es la que resulta del programa “Facilita” (ver más 
arriba)

Consentimiento específico  
para “Newletters”

(4) Casilla sin marcar propia o aceptación separada afirmativa: Debe ser un acto afirmativo 
separado al de la confirmación del acuerdo de asesoramiento bajo la hoja de encargo. En la 
página web, deberemos poner una casilla adicional (sin marcar por defecto), con texto sepa-
rado para que se acepte la recepción de las Newsletters. Podrán retirarnos el consentimiento 
en cualquier momento.

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

Medidas de Seguridad Ge-
nerales (art. 32 RGPD) 
 
 

(1) Elaborar un Análisis de Riesgos y relacionarlos con los Registros de Actividades de Tratamien-
tos. Se puede conseguir uno vía las herramientas de la AEPD en línea (Facilita antes visto). (2) 
Formar al personal del despacho (secretarias, abogados, servicio de limpieza, etc.), y que firmen 
el deber de secreto y cumplan las Políticas de Seguridad y de Uso de los Sistemas Informáticos; 
(3) Guardar bajo llaves (cuartos, armarios, archivadores y maletines) la documentación con datos; 
(4) Utilizar accesos con contraseñas (que no se deben compartir y se deben guardar con secre-
to); (5) guardar bajo “cifrado” (por ejemplo, con 7zip o similares) la documentación con datos en 
los soportes informáticos (ordenadores, pendrives USB, tabletas, móviles); (6) Evitar sacar los 
datos del despacho siempre que no sea imprescindible (en su caso, asegurar que se anota en el 
Registro de Entradas y Salidas y/o tener un Tunel de Acceso Seguro - “VPN” desde fuera al ser-
vidor de almacenamiento); (7) Utilizar sistemas de comunicación “cifrados”, evitando un almace-
namiento innecesario de las comunicaciones por demasiado tiempo; (8) Asegurar que los datos 
permanezcan íntegros y que no se destruyan; (9) Asegurar accesos o copias redundantes de 
los datos, de manera en que se puedan acceder en todo momento y restaurar en caso de 
pérdida; (10) Asegurar que los proveedores firman los correspondientes contratos de tercero 
encargado debidamente cumplimentados;

El president de la Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’ICAB, 
Manuel Martínez Ribas, ens facilita una guia sobre el nou Reglament General de Protecció de 
dades de caràcter personal. 

ENTRE NOSALTRES - EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
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MEDIDAS DE 
SEGURIDAD

11) Tener un Protocolo de Incidencias que todos los empleados y colaboradores (para que los 
mismos puedan reportar al despacho las brechas de seguridad); (12) Evitar que los datos  
estén en el despacho expuestos a la vista o en la zona abierta al público (pasillos, salas de 
juntas y lugares no cerrados con llaves) y (13) SOBRETODO, mantener una ACTITUD PROAC-
TIVA CIRCULAR, estableciendo controles, auditorías y reuniones periódicas en las que 
constantemente se analice el tratamiento, se compruebe el cumplimiento, se establezcan 
las soluciones para mitigar el riesgo y se asegure la formación.

Análisis de Riesgos (art. 32 
RGPD) y Evaluación de Im-
pacto (art. 35 RGPD): Más 
rigor si tenemos datos sen-
sibles (infracciones o multas 
de clientes, datos de salud 
de cliente, perfiles…) o 
tratamos datos con habitua-
lidad que puedan suponer 
riesgo a los derechos de los 
interesados (antes visto).

Además del (1) Análisis de Riesgos (obligatorio en todos los casos), hay que hacer una (14) 
Evaluación de Impacto (sólo obligatorio para despachos que traten datos  sensibles (ver 
arriba) o datos básicos con habitualidad o tecnologías que supongan alto riesgo para los de-
rechos y libertades de las personas físicas, cosa que ocurre con tratamientos sistemáticos, 
exhaustivos, y a gran escala referidos en especial a datos sensibles). En la página web de la 
AEPD www.agpd.es hay varios ejemplos de cómo elaborar ambos documentos.

CONTRATOS 
DE ENCAR-
GADOS (con 
proveedores)

Firmar un contrato en 
regla (art. 28 RGPD)

Revisar los contratos de tratamiento firmados bajo la LOPD e: (1) incluir lo adi-
cional que detalla el art. 28 RGPD vía una adenda al mismo; o (2) firmar un nuevo 
contrato de encargado con el contenido del art. 28 RGPD.

TRANSFEREN-
CIAS INTER-
NACIONALES 
(con provee-
dores)

Sólo se pueden hacer 
transferencias interan-
cionales de los datos, 
esto es fuera del Espa-
cio Económico Europeo, 
bajo uno de los supues-
tos válidos (arts. 44 a 49 
RGPD).

Revisar los supuestos válidos (arts. 44 a 49 RGPD) que puedan quedar ampara-
dos dentro del “interés legítimo” (ver más arriba) antes de hacer ninguna trans-
ferencia internacional (generalmente, en la nube / “clouds”). Generalmente, y 
entre otros: (1) Cláusulas Modelo; (2) Escudo de Privacidad; y (3) BCRs.

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN 
DE DATOS

(arts. 37 a 39 RGPD) 
(1) Notificar ante la 
AEPD quién es el De-
legado de Protección 
de Datos. Existe un 
procedimiento electró-
nico: https://sedeagpd.
gob.es/sede-electroni-
ca-web/vistas/formDe-
legadoProteccionDatos/
procedimientoDeleg-
adoProteccion.jsf. (2) 
Nombrar una persona 
física (en su caso comi-
té, dado que es difícil 
encontrar persona con 
conocimiento jurídico, 
de negocio e informático 
a la vez).

En principio, los abogados autónomos y en pequeñas SCP o SL no tienen obliga-
ción, pero sí los grandes despachos, por las particularidades antes vistas sobre 
tratamiento a gran escala o con datos sensibles.

BRECHAS DE 
SEGURIDAD

Notificar las brechas a 
la AEPD y comunicarlas 
también a los interesa-
dos (arts. 33 y 34 RGPD)

Tener Protocolos de estos dos procedimientos (la notificacion a la AEPD y la 
comunicación a los interesados), con el contenido a informar, las respuestas a 
tener en cuenta frente al incidente y las personas por las que canalizar todos 
dichos procedimientos, informando al personal del despacho de su existencia y 
obligación. Diferenciarlos de la Política de Incidencias interna de los empleados y 
colaboradores con el despacho.

CONTROLES Y 
AUDITORÍAS

De manera periódica y 
circular, en forma proac-
tiva.

Los controles y auditorías deben ser proactivos (ya no son reactivos, con las au-
ditorías bianuales). En esencia, constantemente el abogado debe documentar los 
Registros de Actividades de Tratamiento, con el Análisis de Riesgos, la Implan-
tación de Soluciones, la Formación del personal del despacho, y las reuniones al 
efecto para así volver a empezar en forma circular con todo ello.



ENTRE NOSALTRES

CLOENDA 
DEL CURS DE 
SECRETARIAT 
JURÍDIC 2018. UN 
ACTE EXCLUSIU

Lourdes Torices 
Secretaria Jurídica 
Mentoring Networking  

“Quin privilegi, haver pogut parlar 
tants anys davant d’uns ulls que renovaven
contínuament la seva joventut”  
El professor, David Jou.

¿És aquesta actitud la que fa que els ponents dels 
cursos de Secretariat Jurídic del Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona siguin tan excepcionals?

Ho fou també la cloenda del curs 2018. Inicià l’acte la 
directora dels cursos, Rosa Panadès, amb un impeca-
ble discurs on reblà la necessitat de “rellegir”, impres-
cindible en la tasca diària del secretariat.

Les insinuacions temàtiques que es deriven de l’anec-
dotari del Secretariat Jurídic que estan recopilant les 

directores, Rosa Panadès i Rosa Álvarez les tant esti-
mades i conegudes per molts de nosaltres amb el nom 
de “Roses”, foren la pinzellada festiva de la presentació.

Aquesta introducció  creà un clima propici perquè qui 
presidia l’acte, el secretari de la Junta de Govern de 
l’ICAB, Jesús Sánchez García, tan avesat a les argu-
mentacions jurídiques, declarés que prescindia de les 
pàgines ben preparades que pensava llegir, per parlar 
obertament amb els companys i col·laboradors i afir-
mar-se en la necessitat de compartir la tasca diària i 
de viure-la com a pròpia: el nostre despatx, el nostre 
col·legi, la nostra feina.

Fa més de 40 anys que es realitza aquest curs en el 
nostre col·legi. I utilitzo aquest pronom de “nostre” 
perquè des de que vaig entrar per la porta per inscriu-
re’m en aquest curs, ja fa 8 anys, em vaig sentir que 
estava com a casa.  Sóc una de moltes ex-alumnes 
d’aquest curs i actualment formo part dels professio-
nals docents que impartim les classes del Secretariat.

Sempre tinc present l’etimologia de la paraula: secre-
taria ve del llatí “secretus“ per tant som els guardians 
dels secrets de tot el que envolta la nostra feina. En 
l’article 5 del Codi Deontològic -adaptat al nou Estatut 
General de l’Advocacia Espanyola, aprovat pel Reial De-
cret (658/201, de 22 de juny) i, en concret, en el punt 
6- tracta del deure que tenim: “En todo caso, el abo-
gado deberá hacer respetar el secreto profesional a 
su personal y a cualquier otra persona que colabore 
con él en su actividad profesional.”.

Totes les persones que han realitzat aquest curs coin-
cideixen en el fet que les “Roses” han aconseguit 
que molta gent ens enamorem del Dret. Sí,sí, parlo 
d’enamorament... Un estat que sempre diuen que 
dura poc. A mi ja fa 8 anys que em dura i conec a 
més d’un que aquest enamorament pel Dret el té ja 
fa més de mitja vida!

Voldria acabar aquest article amb agraïments, en 
primer lloc al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
als degans i a totes les juntes que des de fa tants 
anys han permès la presència d’aquesta formació 
del Secretariat Jurídic. Agrair a tots els alumnes que 
han participat i que com jo mateixa hem après temes 
desconeguts i necessaris per poder dedicar-nos al 
món jurídic. També agrair la gran actuació de la Coral 
de l’ICAB en un acte exclusiu.





E
l 8 de juny de 2016, va entrar en vigor a la Unió 
Europea la important Directiva sobre Secrets 
Empresarials: Directiva (UE) 2016/943. Trac-
ta de protegir el coneixement no divulgat i la 
informació comercial (secrets empresarials). 

A Espanya, ja existeix un avantprojecte de Llei sobre Se-
crets Empresarials.

En qualsevol cas, saber com funciona la Directiva comuni-
tària és important. Els nostres tribunals hauran d’aplicar la 
normativa espanyola, a la llum de la directiva i la jurispru-
dència comunitària que es derivi.

La nova Directiva regula una àrea que no tenia bona pro-
tecció, a nivell de la Unió Europea. Molts Estats tenien 
normes per protegir secrets empresarials. Per exemple, 
Espanya té una bona Llei de competència deslleial. Però 
les regles diferien, d’un país a un altre.

La Directiva uniformitza les normes comunitàries i nacionals 
sobre secrets empresarials. Estableix una protecció mínima 
a la Unió Europea i normes generals d’interpretació.

UN LLARG PREÀMBUL ... PER ENTENDRE LA 
DIRECTIVA
Com moltes altres directives i reglaments de la UE, la 
Directiva sobre Secrets Comercials té un llarg preàmbul 
amb 40 “Considerandos” previs! No obstant, tots ells són 
importants, perquè ajudaran a interpretar la Directiva.

FUNCIONAMENT DELS SECRETS COMERCIALS
La Directiva (Article 1) insisteix que fixa una protecció 
mínima: els Estats membres poden tenir normes més 

estrictes per defensar els secrets. Repeteix que la protec-
ció del secret no pot limitar: la llibertat d’expressió, ni el 
dret dels empleats a usar els seus coneixements (que no 
siguin un secret), ni la seva experiència o habilitats.

L’Article 2 de la Directiva defineix “Secret Comercial”, com 
informació: desconeguda o no fàcilment accessible en els 
cercles en què s’usi aquesta informació; amb valor comer-
cial com a secret; i mantinguda com a secreta, adoptant 
mesures de protecció raonables.

Aquesta formulació és similar a anteriors definicions de 
què siguin coneixements tècnics objecte de protecció, ja 
emeses pels tribunals de la UE. L’Article 3 de la Directiva 
considera que l’adquisició de secrets comercials és lícita, 
quan es fa a través de: 

• Descobriment o creació independents. Per tant, és il·le-
gal l’obtenció del mateix resultat, de forma independent.
• Estudi, desmuntatge o prova de productes accessibles 
al públic o adquirits legal i lliurement. Per tant, l’enginyeria 
inversa no està prohibida.

La Directiva sotmet aquestes consideracions a la legisla-
ció dels Estats membres. Per tant, considera adquisició 
legal el que la llei nacional considera legítima.
L’Article 4 considera il·legal:

• L’adquisició d’un secret empresarial sense consenti-
ment del titular, si es fa a través de:
• Accés no autoritzat a documents, objectes, materials, 
substàncies o arxius electrònics, relacionats amb el se-
cret comercial.

LA DIRECTIVA DE LA UE SOBRE 
SECRETS EMPRESARIALS. IMPORTANTS 
CONSEQÜÈNCIES MUNDIALS
Anàlisi molt didàctic d’aquesta Directiva que fou objecte d’estudi en el darrer Memorial Jacques 
Henry de Sant Raimon de Penyafort i que aviat ha d’estar transposada a la legislació dels estats 
membres. A Espanya, existeix ja un avantprojecte de Llei sobre Secrets Empresarials.

Santiago Nadal Arce  
Col·legiat núm. 14.214 
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• Activitats contràries a “pràctiques comercials honestes”.
• L’ús / divulgació d’un secret, sense consentiment del 
seu propietari si:
• Es va adquirir il·legalment.
• S’infringeix un acord de confidencialitat; o qualsevol altra 
obligació (contractual o legal) de no divulgació o d’ús limitat.

Aquestes prohibicions d’adquirir, utilitzar i divulgar no re-
quereixen mala fe estricta.

També cobreixen la producció, oferta o posada en el mer-
cat de mercaderies infractores.

LÍMITS A LA PROTECCIÓ DEL SECRET COMERCIAL
Els Articles 5 a 8 de la Directiva estableixen límits, per 
evitar la protecció “excessiva” del know how.

Per exemple, no cal atorgar protecció judicial, que sigui 
contrària a la llibertat d’expressió o impedeixi revelar una 
conducta il·lícita, o exercitar un “interès legítim”. Aquesta 
excepció pot ajudar, en casos en què una empresa faci ser-
vir la Directiva, per obstaculitzar a la seva competència.

Aquesta secció inclou un límit general. Les mesures judi-
cials han de ser justes ... raonables ... eficaces ... propor-
cionals. No poden crear barreres al comerç dins de la UE.

Finalment, inclou un termini de prescripció (article 8). 
Remet els detalls a les normes processals nacionals. Però 
fixa un període màxim de sis (6) anys de prescripció.

ELS PAÏSOS DE LA UE PODEN TENIR NORMES 
MÉS ESTRICTES
La Directiva (Articles 9 i següents) estableix uns mínims 
de protecció, que els Estats membres han de garantir, 
davant de l’adquisició, ús i divulgació il·legals de secrets. 
Però els Estats poden tenir mesures més estrictes.

PROCEDIMENT JUDICIAL
La Directiva estableix normes generals, sobre la defensa 
judicial del secret comercial:
• Confidencialitat del Secret. Els tribunals dels Estats 
membres han de garantir que les parts implicades (inclo-
sos demandant i demandat) respectin la confidencialitat 
del secret comercial. Es pot arribar a restringir documents 
o audiències...
•  Mesures Cautelars. L’Article 10 exigeix   que els Estats 
permetin mesures cautelars. Podran incloure: (i) cessament 
en l’ús del secret i / o fabricació i comercialització; i (ii) con-
fiscació de béns infractors, fins i tot mercaderia importada.

Els Estats membres han de donar a l’infractor la possibilitat de 
presentar una fiança, per aixecar o evitar la mesura cautelar.

El tribunal només podrà aplicar la mesura cautelar, si està 
convençut que el demandant és el propietari legal del se-
cret comercial. A Espanya, en diríem “fumus boni juris”.

•  Conseqüències de no acatar les ordres del tribunal
L’Article 15 preveu sancions a l’infractor que no compleix 
els manaments judicials. Es refereix a les multes. No 
obstant això, el reclamant podria sol·licitar altres san-
cions; per exemple, podrien considerar-se un delicte de 
desobediència a l’autoritat judicial.

CONSEQÜÈNCIES DE LA INFRACCIÓ DEL SE-
CRET: INDEMNITZACIÓ, PUBLICITAT I MULTES
L’Article 14 de la Directiva estableix que l’infractor que 
actua de mala fe, o negligentment ( “qui sabia o hau-
ria”) ha d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. 
La suma ha de ser el del perjudici realment sofert pel 
demandant.

La Directiva estableix criteris per calcular els danys, però 
no són un numerus clausus: guanys perduts per “l’infrin-
git”; guanys injustos de l’infractor; danys morals.

Els danys i perjudicis es poden calcular, com a mínim, 
sobre la base dels “drets hipotètics” ( “royalty”), que 
s’hagués pagat, per usar el secret comercial.

L’article 16 de la Directiva permet un altre tipus de sanció: 
la publicació de la decisió judicial contra l’infractor.

Aquesta Directiva no és d’aplicació immediata en els 
Estats membres de la UE. Els Estats tenen l’obligació de 
transposar-la a la legislació nacional. De fet, hi ha un avan-
tprojecte de Llei a Espanya, que esperem es converteixi 
en Llei ben aviat.

No obstant això, els tribunals de la UE mantenen que les 
Directives poden ser aplicades directament pels tribunals 
dels Estats, en relacions “horitzontals” entre les parts, si 
no han estat transposades.

En qualsevol cas, com he subratllat al principi d’aques-
ta exposició, saber com funciona la Directiva comuni-
tària és molt important. Perquè els nostres tribunals 
nacionals hauran d’aplicar la norma espanyola, a la 
llum de la Directiva i de la Jurisprudència comunitària 
que es derivi.

MESURES PRÀCTIQUES PER PROTEGIR  
ELS SECRETS COMERCIALS
En termes pràctics, la Directiva empeny a les empreses 
a protegir el seu “know how”. Les mesures de protecció 
són necessàries per evitar que la informació s’escapi.



D
e sempre s´ha sabut que els  conflictes en 
societat es poden solucionar amb la força, 
amb el dret o amb la paraula. Exclosa la pri-
mera, en un Estat de dret, ens restarien les 
dues últimes. 

D´acord amb l´article 117.1 de la Constitució Espanyola  co-
rrespon a les jutgesses i als jutges administrar la justícia, 
per tal de donar solució a les controvèrsies plantejades 
mitjançant l´aplicació de la llei al cas concret. Aleshores, 
un cop dictat el veredicte, ja hem fet justícia. Però, real-
ment és així? Totes les sentències són justes? Justícia és 
sinònim d´equanimitat, equitat, imparcialitat, rectitud...  

Definir la justícia és una tasca difícil, prové del llatí, iustitia, 
en referència al que és just. El  jurista romà del segle III, 
Dominicio Ulpiano, la definia com la constant i perpè-
tua voluntat de donar a cada u el seu dret.  Per tant,  la 
justícia traspassa el concepte de legalitat, va més enllà, 
esdevenint un fi i la llei  una de les eines per arribar- hi. 
Però és l´única? No, al seu costat hi ha la paraula, l´eina 
que utilitzem per demandar, per reclamar, per reivindicar, 
per fonamentar  i... per mediar. 

La mediació, de la que trobem la seva  primera  expres-
sió jurídica en la Convenció de la Haia de 18 d´octubre de 
1907 sobre solució  pacífica de controvèrsies internacio-
nals,  és un procediment en el qual les parts busquen la 
solució al conflicte ajudades per un mediador. Serà, ales-
hores, el seu veredicte més just? Doncs, la veritat no ho 

podem afirmar, el que sí es pot dir de forma rotunda és 
que estarem davant d´una decisió  presa i acceptada per 
ambdues parts, projectant en ella la seva idea de justícia.  

Així mateix, en la mesura que l´acord que s´adopti haurà 
de respectar la  normativa vigent, veiem que en  aquest 
procediment  hi té cabuda la paraula i el dret. Però és,  
sobretot, la paraula la que cobra més sentit  atès que 
es permet a les parts, fora dels formalismes processals, 
posar damunt la taula tots els elements i circumstàncies 
presents en el conflicte, inclús els de caire més perso-
nal. És aquesta paraula la que manca en el procediment 
judicial, entesa com a paraula de la part, no de paraula 
expressada mitjançant el lletrat de la part. Ara bé, aquesta 
afirmació no es pot entendre en el sentit d´excloure del 
procés de mediació als lletrats, ja que no es pot deixar de 
banda que tenint el conflicte caire jurídic, l´assessorament 
per part dels advocats és essencial i imprescindible. 

Tots som sabedors  de l´existència de legislació en 
aquesta matèria. En l´àmbit europeu va culminar amb la  
Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell 
de 21 de maig de 2008, sobre mediació transfronterera 
en assumptes civils i mercantils, instrument de mínims 
i aplicable als litigis transfronterers, amb la previsió que 
els  Estats membres la derivin  als procediments de me-
diació interns. Aquesta Directiva va ser transposada per 
la Llei 5/2012, de 6 de juliol de mediació en assumptes 
civils i mercantils a nivell estatal. A Catalunya vam tenir la 
primera llei de mediació familiar de tot l’Estat, l’any 2001,  

LA MEDIACIÓ I EL TRIOMF DE LA PARAULA 
EN LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA
L’autora d’aquest article fa una aposta clara i decidida en favor de la promoció 
i pràctica de la mediació en la jurisdicció contenciosa-administrativa 
recordant que aquest sistema de resolució alternativa del conflicte permet  
a les parts consensuar una decisió on projectar la seva idea de justícia.

Montserrat Raga Marimon  
Magistrada destinada al jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona
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la qual va ser derogada per la posterior  Llei 15/09, de 22 de 
juliol, de mediació en l´àmbit de dret privat i el reglament de 
desenvolupament aprovat per al Decret 135/12, de 23 d´oc-
tubre. Com bé diu en la primera frase de la presentació del 
Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya  de 2010 “Catalunya 
ha apostat per la mediació de manera decidida des de fa 
més de vint anys.”  Mediació que ha tingut els seus fruits 
principalment, en matèria civil, sobretot en dret de família. 

I és en aquesta línia, i convençuts dels seus avantatges, 
que en els jutjats contenciosos administratius de  Barce-
lona  s´està duent a terme una experiència pilot, iniciada 
a principis d´aquest any 2018, de la qual en sóc partícip 
directe. L´habilitació legal  de la mediació intrajudicial, en 
aquesta jurisdicció,  la trobem en l´article  77 de la llei  de 
la jurisdicció contenciosa administrativa quan ens parla de 
la  possibilitat d’assolir un acord que posi fi a la controvèr-
sia, quan el judici es promogui sobre matèries suscep-
tibles de transacció i de l´extrajudicial en els articles 86 
i 112.2  de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, fent referència 
expressa a la mediació. 

Per implantar aquest Pla Pilot ens ha servit de guia el 
Protocol de derivació a mediació en l´àmbit contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia. 

Som conscients de l´existència, en la nostra jurisdicció, 
d´espais de temps  mort que poden ser suplerts per al 
recurs a la mediació i d´una gran quantitat de matèries 
en les quals existeix aquest marge d´actuació per part de 
l´Administració. Cal tenir en compte que la derivació  a 
la mediació es pot fer en qualsevol moment del proce-
diment, i en qualsevol tipus de procediment , que és 
voluntària, confidencial i, de moment, gratuïta, i que no 
implica la suspensió del mateix, llevat que les parts ho 
demanin. Tanmateix,  l´acord que s´adopti podrà prendre 
força executiva mitjançant la seva homologació per resolu-
ció judicial. 

Ens trobem davant d´una jurisdicció que requereix d´una  
etapa prèvia, en la qual s´adopta  l´acte administratiu, i 
entenc que és en aquest marc on s´haurien de posar tots 
els esforços per fer possible la mediació i evitar la judicia-
lització del procediment. 

Això implica fer una crida a les Administracions per tal 
que creguin en aquesta tècnica de resolució de conflictes 
mitjançant la qual s´humanitza tot l’engranatge de l´Admi-
nistració Pública. I esperant que així sigui, en la via judicial 
anem fent via per tal de donar a les parts aquesta paraula 
tant necessària i reparadora.  



E
l títol del present article no pretén ser una 
pregunta retòrica. Al contrari, l’estudi jurídic 
que ara s’inicia, té com a finalitat oferir una 
resposta a la pregunta que el mateix planteja 
i, més concretament, als dubtes que s’han ge-

nerat en relació amb l’aplicació del IIVTNU (impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) 
arran de la Sentència del Tribunal Constitucional Núm. 
59/2017, d’11 de maig i la recent Sentència del Tribunal 
Suprem Núm. 1163/2018, de 9 de juliol.

Per a això és necessari partir d’una premissa inicial: 
el IIVTNU, en la seva configuració actual, no és, amb 
caràcter general, inconstitucional. La seva inconstitu-
cionalitat radica en la subjecció a tributació d’aquelles 
situacions que, en paraules del Tribunal Constitucional, 
siguin “inexpressives de capacitat econòmica” i, per 
tant, vulnerin el principi de capacitat econòmica recollit 
per l’article 31.1 CE.

El principal problema radica en la configuració jurídica del 
IIVTNU puix que la mateixa únicament pivota sobre la 
generació de plusvàlua i, en conseqüència, no contem-
pla la situació de “minusvàlua”. En altres paraules, pel 
IIVTNU totes les transmissions de terrenys generen 
plusvàlues i, per tant, s’estableix una llacuna legal quant 
a la regulació d’aquelles transmissions en les quals no 
s’ha produït un increment real i efectiu del valor dels 
terrens objecte de transmissió. 

Aquesta llacuna legal s’agreuja atès que l’ordenament 
jurídic també manca de configuració normativa que fixi 

els paràmetres que permetin determinar les situacions 
d’inexistència de “plusvalor” dels terrenys de naturalesa 
urbana.

Ens trobem, per tant, davant una qüestió que, ne-
cessàriament haurà de ser resolta pel legislador i que 
requereix, mentrestant, de l’aplicació de les tècniques 
d’integració jurídica que amb caràcter general disposa 
l’ordenament jurídic. 

Davant l’exposat, la Sentència del Tribunal Constitucional 
Núm. 59/2017, ha generat en la pràctica la proliferació de 
múltiples Sentències dels Tribunals Superiors de Justícia 
que han estat reconduïdes per la recent Sentència del 
Tribunal Suprem Núm. 1163/2018, en els termes que 
s’exposaran a continuació.

Partint de la tècnica de la integració normativa el pronun-
ciament del Tribunal Suprem delimita el contingut del 
IIVTNU i els límits de la seva aplicació d’acord amb els 
següents pressupostos:

1. Determinació de l’abast de la declaració d’inconsti-
tucionalitat adoptada per la Sentència del Tribunal 
Constitucional. El Tribunal Constitucional, va declarar 
la inconstitucionalitat de (I) la regla objectiva per al 
càlcul de la base imposable de l’impost en els casos 
de transmissió onerosa de terrenys, puix que, la seva 
transmissió implica, en tot cas, l’existència d’una 
plusvàlua sotmesa a tributació (articles 107.1 i 107.2 
a) TRLHL) i (II) la impossibilitat que el subjecte passiu 
de l’impost pugui provar la inexistència d’increment 

¿TANCANT EL CERCLE  
DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL?
Il·lustratiu estudi i reflexions de l’autora entorn la Sentència del Tribunal 
Constitucional Núm. 59/2017, d’11 de maig i la recent Sentència del Tribunal 
Suprem Núm. 1163/2018, de 9 de juliol.

Silvia Mañá Badia  
Col·legiada 29.599
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del valor real del terreny transmès (article 110.4 
TRLHL). 

Ara bé, el Tribunal Suprem considera que l’abast de la 
inconstitucionalitat dels articles 107.1 i 107.2 a) TRLHL i, 
de l’article 110.4 TRLHL és diferent. 

La inconstitucionalitat dels articles 107.1 i 107.2 a) és 
parcial. Només poden considerar-se inconstitucionals 
si s’apliquen en situacions de minusvàlua, quan de la 
transmissió dels terrenys no es derivi un valor efectiu i 
real que justifiqui l’existència d’una plusvàlua subjecta a 
tributació i, en conseqüència, un increment de la capaci-
tat econòmica del subjecte passiu.

Enfront de l’anterior, la inconstitucionalitat de l’article 
110.4 TRLHL és total i, per tant, aquest precepte s’expul-
sa definitivament de l’ordenament jurídic.

La ràtio decidendi de la declaració d’inconstitucionalitat 
radica a evitar situacions que contradiguin el principi de 
capacitat econòmica que garanteix l’article 31.1 CE i, per 
tant, la nul·litat dels preceptes que ara ens ocupen no 
pot estendre’s a aquells supòsits en els quals sí existeixi 
un increment del valor del terreny.

2. Cobertura legal de la prova de l’existència de plusvà-
lua susceptible de ser sotmesa a imposició. 

Al costat de la declaració d’inconstitucionalitat, el Tri-
bunal Constitucional va adoptar un pronunciament de 
transcendental importància en establir que “correspon 
efectivament al legislador (…) arbitrar la manera de no 
sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’in-
crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana”.

Aquesta precisió ha servit de base perquè determina-
des Sentències de Tribunals Superiors de Justícia, entre 
el qual es troba el català, declarin la nul·litat de totes 
les liquidacions de l’impost plantejades en considerar 
que al no existir paràmetre legal per avaluar l’eventual 
increment o decrement del valor dels terrens objecte de 
transmissió.

El Tribunal Suprem considera que la nul·litat de l’article 
110.4 TRLHL (text refós de la llei reguladora d’hisendes 
locals) determina la possibilitat que, efectivament, pugui 
dur-se a terme la prova d’inexistència de plusvàlua i per 
tant, la no subjecció a l’impost. I per a això serà suficient 
recorre al mecanisme de la integració dels preceptes 
que, amb caràcter general recull la LGT.
En concret, en mèrits de l’establert per l’article 105.1 
LGT, la càrrega de la prova correspon a l’obligat tributari 

i, l’article 106.1 LGT preveu l’admissió de qualsevol mitjà 
de prova (amb especial expressió de l’acreditació de la 
diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió 
reflectit en escriptures públiques i els informes pericials), 
prova que podrà avaluar-se en seu judicial d’acord amb 
l’establert pels articles 60 i 61 LJCA i, subsidiàriament, 
les normes recollides pel Codi Civil i la LEC.

3. Afectació dels principis de reserva de llei tributària 
(articles 31.3 i 133.1 CE) de seguretat jurídica (article 9.3 
CE) i d’igualtat (article 14.1 CE)

Finalment, el Tribunal Suprem considera que la integra-
ció de l’impost en els termes exposats no suposa una 
vulneració dels principis de reserva de llei tributària, 
seguretat jurídica i igualtat. Atès que, el propi Tribunal 
Constitucional ja va reconèixer, en altres sentències, 
que la integració dels mitjans reconeguts amb caràcter 
general per la LGT per avaluar el valor dels béns que 
configuren el fet imposable d’un impost, no vulnerava 
els principis de reserva de llei tributària.

La infracció del principi de seguretat jurídica no pot apre-
ciar-se ja que no es produeix en l’obligat tributari una 
“incertesa raonablement insuperable” que justifiqui la 
conculcació d’aquest principi.

I, finalment, en relació a la igualtat, considerant que 
l’aplicació d’aquest principi en l’àmbit tributari pressupo-
sa la identitat dels termes de comparació, identitat que 
no es produeix en el supòsit perquè implicaria que els 
contribuents afectats es trobessin davant una mateixa 
situació de riquesa o capacitat econòmica.

D’acord amb l’exposat, el cercle de la plusvàlua munici-
pal no es tancarà fins que no es procedeixi a la con-
figuració normativa de l’impost, tenint en compte les 
situacions de minusvalidesa i regulant els mecanismes 
per determinar el valor real i efectiu d’aquestes trans-
missions. 

Potser fins i tot en aquest moment, el cercle presenti 
angles que ho acostin més a un poliedre. 

Mentrestant, haurà de provar-se pels mitjans admesos 
en dret, el decrement de la capacitat econòmica real o 
potencial per la pèrdua de valor del terreny (qüestió no 
exempta de controvèrsia atès que equipara conceptes 
diferents com són “valor/preu” o conceptes que no són 
objecte de l’impost com a “guany patrimonial” que pot 
incloure com a contrapartida de l’operació, altres con-
ceptes tals com interessos, valor de les construccions, 
comissions, etc.).   



D’UN COP D’ULL

SIGNATURA CONVENI GUÀRDIA URBANA  
L’ICAB i l’Ajuntament de Barcelona van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar el bon 
funcionament de les relacions entre els advocats i advocades de la ciutat i el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
A l’acte de signatura, a la seu de l’ICAB, van assistir la degana, Mª Eugènia Gay; el vicedegà, Jordi Pina; el 
comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens i el gerent Jordi Samsó.

CONVENI ICAB- MWCAPITAL   
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i MWCapital van signar el 19 de setembre un acord de col·laboració per fomentar 
la transformació digital en l’àmbit legal. El conveni busca convertir Barcelona en la seu d’un gran fòrum internacional 
d’innovació tecnològica, on es debatran aquells reptes socials que planteja la transformació tecnològica i digital i impulsarà 
el desenvolupament del programa Digital Future Society, entre altres projectes. A la fotografia, d’esquerra a dreta: Rodolfo 
Tesone, diputat responsable de la Comissió de Transformació digital, Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB, Carles Grau, CEO 
de MWCapital i Juan Manuel Baselga, director, Marketing Communications and Corporate Engagement de MWCapital.
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TROBADA DE LES JUNTES DE L’ICAB I L’ICAM A MADRID  
La reunió, celebrada el 20 de juny, va servir per renovar el conveni de col·laboració entre les dues juntes i seguir 
treballant per  uns col·legis professionals forts i moderns al servei de la ciutadania i dignificar la professió.

CONFERÈNCIA SOBRE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES  
El 2 de juliol va entrar en vigor la modificació de la LEC sobre ocupació il·legal. El saló d’actes de l’ICAB va acollir una 
conferència on es van explicar els efectes de la Llei en la desocupació, una iniciativa legislativa de la Comissió de 
Normativa. Hi van participar el secretari de la Junta, Jesús Sánchez; la diputada Cristina Vallejo; i els advocats Eloy 
Moreno, Maria Aventín i Vicente Pérez Daudí.



D’UN COP D’ULL

SEGONA EDICIÓ DE L’ESMORZAR SOLIDARI, AMB JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
ZAPATERO 
L’expresident del govern espanyol va ser el convidat d’un segon esmorzar solidari de l’ICAB. La conferència, celebrada el 
20 de juliol, va versar sobre ‘Democracia para la convivencia’. La recaptació ha anat destinada íntegrament a col·laborar 
amb la Fundació Fernando Pombo

‘EL CORREDOR’ I LES SEGONES OPORTUNITATS
El passat 11 de juliol l’ICAB va acollir la projecció del curtmetratge “El Corredor” sobre les segones oportunitats 
per als empresaris que han perdut el negoci. L’acte va ser presentar per la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i el 
president de la Fundació PIMEC, Josep González. Hi van intervenir Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern; 
Matilde Cuena, professora de Dret Civil, i Josep Mª Torres, president de Numintec.
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SEGONA EDICIÓ DE LA FESTA D’IDIOMES
El passat 28 de juny es va celebrar la segona edició de la Festa d’Idiomes, un acte exclusiu d’agraïment als alumnes per la 
confiança i l’elecció de l’ICAB com a centre de formació en llengües estrangeres, que aquest any ha comptat amb gairebé 
200 alumnes. Volem agrair tant als estudiants com als patrocinadors CaixaBank i Alter Mútua Advocats el seu suport. 

NOVA JUNTA DEL GRUP DE L’ADVOCACIA JOVE DE BARCELONA
L’advocat Pol Olivet és des del mes de juliol el nou president del GAJ Barcelona, representant més de 6.000 advocats 
joves de la capital catalana. El Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona compta amb 12 membres nous dels 16 càrrecs 
que l’integren. A la foto, d’esquerra a dreta: Carmen del Castillo, Asier Abad, Albert Jané, Estefania Puig, Pere Vidal, 
Pol Olivet, Alexis Piquer, Paz Vallés, Alexander Salvador, Salvador Cortina i Lorena Ortiz. També formen part d’aquesta 
Junta: Patricia Rodríguez, Mariona Argilés, Oriol Espar, Mercè Maresma i Oleguer Robert.  
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Editor: Cádiz: Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminolo-
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DESTAQUEM

NUEVO PROCEDIMIENTO 
FRENTE AL FENÓMENO OKUPA. 
ESPECIAL WOLTERS KLUWER 
[en línia], Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, junio 2018  

 Accessible només des de la 
Sala Multimèdia de la Biblioteca 
(Smarteca)

 
EL NUEVO RÉGIMEN DE LAS 
CONCESIONES, EN: El Cronista 
del Estado Social y Democráti-
co de Derecho, n. 74, 2018 

 Versió en línia accessible 
només per als col·legiats de 
l’ICAB Biblioteca Digital  [https://
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MONOGRAFIES

DRET ADMINISTRATIU

BLANQUER CRIADO, DAVID 
La autorización y la 
comunicación (en el contexto de 
la UE). Valencia: Tirant lo Blanch, 
2018. [35.077.1(4-672UE)Bla]   
 
CANO CAMPOS, TOMÁS 
Sanciones administrativas. 
Madrid: Francis Lefebvre-El 
Derecho, 2018. [35.078.1(46)Can]
 
HURTADO DÍAZ-GUERRA, ISABEL 
El daño moral en la 
responsabilidad patrimonial 
sanitaria: criterios de 
racionalización.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[35.076(46):61Hur]    

eBook  Biblioteca Digital
 
LAFONT NICUESA, LUIS 
La determinación de la 
edad del presunto menor 
extranjero. Pasaporte contra 
pruebas médicas: aspectos 
civiles, penales y contencioso-
administrativos.  
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[351.756.4(46):347.157Laf]   

eBook  Biblioteca Digital 

 
ORTEGA BURGOS, ENRIQUE, 
MUÑOZ DEL CAZ, EDUARDO (DIRS.) 
Alimentación & bebidas (food & 

beverages). Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 
2 vols. [351.773(46)Ali]   
 
RODRÍGUEZ MATEOS, PILAR 
(DIR.); BOTO ÁLVAREZ, 
ALEJANDRA, VAN DEN BROEK, 
HANS PETER, CAMPIONE, 
ROGER (AUTS.) [I 12 MÉS] 
Los flujos migratorios en el 
ordenamiento jurídico español: 
estudios de la Real Academia 
Asturiana de Jurisprudencia. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[351.756(46)Flu]   
 

DRET CIVIL
 
BARRAL I VIÑALS, 
IMMACULADA
Cláusulas abusivas en 
préstamos hipotecarios: ¿qué 
nos aporta Europa?. Hospitalet 
de Llobregat: Wolters Kluwer 
España: Bosch, 2017. 
[347.441(4-672UE):347.278Bar]  

 

CABEZUELO ARENAS, ANA 
LAURA 
Maltrato psicológico y 
abandono afectivo de los 
ascendientes como causa de 
desheredación (art. 853.2 CC): 
análisis crítico y propuesta 
de reforma. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2018. [347.673(46)Cab]   

eBook  Biblioteca Digital 

CUQUERELLA I MIRALLES, PAU 
La herencia en el laberinto 
concursal. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2018. [347.664(46)Cuq] 

eBook  Biblioteca Digital 

DURÁN RUIZ, FRANCISCO 
JAVIER (DIR.); AGUILAR 
CALAHORRO, AUGUSTO, 
ARJONA MARTÍN, JOSÉ 

BORJA, BOMBILLAR SÁENZ, 
FRANCISCO MIGUEL [I 16 MÉS] 
Desafíos de la protección 
de menores en la sociedad 
digital: internet, redes 
sociales y comunicación. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.157(46):004.7Dur] 

eBook  Biblioteca Digital 

HERRADOR GUARDIA, 
MARIANO JOSÉ (DIR.) 
Responsabilidad civil y seguro: 
cuestiones actuales. Madrid: 
Francis Lefebvre-El Derecho, 
2018. [347.764.1(46)Res] 
 
PADIAL ALBAS, ADORACIÓN 
La relación materno y paterno 
filial en el derecho de familia 
catalán. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2018. [347.63(46.71)Pad]    

RODRÍGUEZ GUITIÁN,  
ALMA MARÍA 
Los pactos de pre-ruptura 
conyugal. Cizur Menor (Navarra): 
Aranzadi Thomson Reuters, 
2018. [347.627(46)Rod]     

VALLS I XUFRÉ, JOSEP MARÍA 
El poder preventivo. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2018. 
[347.155(46.71)Val]  

eBook  Biblioteca Digital 
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COBOS TUBILLA, JESÚS, DE 
LUIS OTERO, IGNACIO, LINDE 
PUELLES, PABLO (AUTS.) [I 2 
MÉS]; RAMÍREZ DE MATOS, 
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Protección de datos para 
despachos de abogados. 
Madrid: Francis Lefebvre, 2018.  
[342.738(4-672UE):347.965Cob] 
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CRISTEA UIVARU, LUCIA NICOLE 
La protección de datos 
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historia clínica digital y Big 
Data en salud. Barcelona: 
JM Bosch Editor, 2018. 
[342.738(4-672UE):61Cri] 
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Protección de datos: el 
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2018. [342.738(4-672UE)Nue] 

DRET FISCAL
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Thomson Reuters, 2018. 
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BLASCO PELLICER, ÁNGEL, 
TALÉNS VISCONTI, EDUARDO E. 
La forma y el procedimiento 
del despido. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2018. 
[331.135(46)”2012”Bla]   

eBook  Biblioteca Digital

BLÁZQUEZ AGUDO, EVA M. 
Aplicación práctica de la 
protección de datos en las 
relaciones laborales. Las Rozas 
(Madrid): Wolters Kluwer España, 
2018. [331(46):342.738Bla]

Memento práctico Francis 
Lefebvre: salario y nómina: 
2018. Madrid: Francis Lefebvre-
El Derecho, 2018. [PRA]   
 

REY GUANTER, SALVADOR 
DEL (DIR.); TENA PLANAS, 
GUILLERMO (COORD.)Robótica 
y su impacto en los recursos 
humanos y en el marco 
regulatorio de las relaciones 
laborales: Proyecto Technos. 
Las Rozas (Madrid): Wolters 
Kluwer: Cuatrecasas, 2018. 
[331:007.5Ins]

RODRÍGUEZ SANZ DE 
GALDEANO, BEATRIZ 
Desplazamiento y traslado 
de trabajadores al extranjero: 
régimen laboral y de Seguridad 
Social y cuestiones de 
competencia judicial. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2017. 
[331.125.3(46)Rod]   

TASCÓN LÓPEZ, RODRIGO 
El esquirolaje tecnológico. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018.
[331.89(46):004.7Tas]   

TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN, 
HERNÁNDEZ BEJARANO, 
MACARENA (DIRS.) 
Trabajo en plataformas 
digitales: innovación, 
derecho y mercado. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi 
Thomson Reuters, 2018. 
[347.732(46):658.016Tra]   

TRILLO GARCÍA, ANDRÉS 
RAMÓN 
Cotización, liquidación y 
recaudación de cuotas de la 
Seguridad Social. Cizur Menor 
(Navarra): Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018. [368.4(46)Tri]   

DRET MERCANTIL

ALMAGRO, IGNACIO DE, KLEE, 
LUKAS 



BIBLIOTECA
Aquesta secció conté una sel·lecció d’obres adquirides i incorporades darrerament al catàleg de la 
Biblioteca. Per consultar-les cal demanar-les indicant: autor, títol i signatura topogràfica ( per ex.788-
13 o també [324.4(46)Hor]).

Los contratos internacionales 
de construcción, FIDIC. Las 
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regulation. Madrid: Francis 
Lefebvre-El Derecho, 2018. 
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ARAGÓN TARDÓN, SUSANA 
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Aranzadi Thomson Reuters, 
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Barcelona: Marge books, 2018.  
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SANDE MAYO, MARÍA JESÚS 
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defensa de los consumidores. 
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Thomson Reuters, 2018. 
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.615(46):347.157Hel]   

eBook  Biblioteca Digital 
 
MARTÍN SÁNCHEZ, MARÍA 
(DIR.); REY MARTÍN, 
ALMUDENA, LUNA SERRANO, 
ANA, RODRÍGUEZ YAGÜE, 
CRISTINA (AUTS.) [I 21 MÉS] 
Estudio integral de la violencia 
de género: un análisis teórico-
práctico desde el derecho y las 
ciencias sociales. Valencia: Tirant 
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Protección jurídica de las 
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Thomson Reuters, 2017. 
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partidos políticos.  
Las Rozas (Madrid): 
Wolters Kluwer, 2018. 
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comunicación.  
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Thomson Reuters, 2018. 
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VICENTE MARTÍNEZ,  
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Thomson Reuters, 2018. 
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 
[343.137/.139(46):342.722Gar]  

eBook  Biblioteca Digital 
 
BARONA VILAR, SILVIA 
Nociones y principios 
de las ADR (solución 
extrajurisdiccional de 
conflictos). Valencia: Tirant lo 
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ADÁN DOMÉNECH, FEDERICO (DIR.), 
BATLLORI, MARTÍ, COROMINAS,  
JOAN [I 3 MÉS]   
La segunda oportunidad de las personas 
físicas: su aplicación práctica.  
Barcelona: Vlex, 2018. 
[347.736(46)”2003”:347.15Ada]   

 
Els anys de salvatge crisi econòmic-financera van 
comportar la fallida econòmica d’empresaris i 
particulars, i en el cas de les persones físiques causà 
greus situacions de insolvència i autèntics drames 
familiars que impedien la recuperació personal 
i professional dels afectats. Aquesta dramàtica 

situació va portar al legislador a dictar el Reial Decret 1/2015 de 27 de febrer, de 
mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures 
d’ordre social (lleugerament modificat per la posterior Llei 25/2015 de 28 de juliol). 

Desafortunadament dos anys desprès de la seva publicació, aquesta figura jurídica 
segueix sent una gran desconeguda pel col·lectiu professional i per la ciutadania, 
i, en certa mesura, corre el perill de fracassar pel seu desaprofitament. L’objectiu 
d’aquesta obra col·lectiva és fomentar i donar conèixer aquest instrument a tots 
els professionals del dret. Mitjançant una presentació sistemàtica clarificadora i 
exhaustiva - des de la declaració de principis i exposició dels principals conceptes, 
passant per l’anàlisi de les diferents fases d’aquest nou mecanisme jurídic com són 
l’acord extrajudicial de pagaments, el concurs consecutiu i l’accés o obtenció del 
benefici d’exoneració del passivo insatisfet (BEPI) -, aconsegueix convertir-se en 
un accessible manual de treball, i un autèntic llibre de capçalera per a tots aquells 
advocats que rebin l’encàrrec professional de tramitar un procediment de segona 
oportunitat en benefici dels seus clients.
 

VIOLA DEMESTRE, ISABEL (DIR.); 
BARRAL VIÑALS, IMMACULADA, 
LAUROBA LACASA, MARÍA ELENA 
(COORDS.) 
Comentarios a la Ley catalana 
15/2009, de 22 de julio, de mediación 
en el ámbito del derecho privado y 
concordantes. Madrid: Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas y Sociales, 2018. 
[347.4/.7(46.71):304Com]

 
Es tracta d’un comentari sistemàtic de la 
normativa catalana (Llei i Reglament que la 
desenvolupa), que aborda tant els conceptes i 

fonaments jurídics de la institució de la Mediació, com els principis que la regeixen. 
Disposa igualment d’un il·lustratiu pròleg a càrrec del Magistrat Pasqual Ortuño on 
exposa un encertat iter recorregut per la mediació a Catalunya, justament aquest any 
que es compleixen els vint anys de la primera regulació de la mediació familiar en el 
Codi de Família. 

Aquesta obra coral i metòdicament dirigida, constitueix una eina molt útil per a 
tots els operadors jurídics intervinents o relacionats en els processos de mediació; 
perquè els autors tot i que provinents de diferents àmbits (tant destacats mediadors 
i mediadores com prestigiosos autors del món acadèmic), comparteixen un nexe 
comú, que és l’absoluta convicció de la utilitat de la mediació per a la gestió més 
eficient dels conflictes.El preàmbul de la Llei 15/2009 estableix que la finalitat de la 
mediació es fer possible la obtenció de solucions responsables, autogestionables 
i eficaces pels conflictes, i en aquesta mateixa línia, la obra que avui destaquem, 
constitueix una guia per ajudar als professionals de l’advocacia a oferir als seus 
clients (dins del ventall de solucions possibles) una via de resolució alternativa, en 
la qual seran protagonistes i coautors de la solució. Per això la seva lectura no es 
recomanable únicament per als professionals de la mediació. És una obra dirigida a 
tots ells, i també a tots els operadors jurídics que haurien de tenir-la molt present quan 
analitzen els millors instruments per abordar els conflictes plantejats pels seus clients; 
aquest llibre pretén ser una ajuda per tots ells. 

 
 
 



RESPONSABILITAT  
SOCIAL CORPORATIVA

nant labor recollint nens i malalts abandonats del ca-
rrer. Aquesta va ser l’empenta que va fer decidir-me 
a fundar l’ONG Streets of India, el 2009. 

L’objectiu d’aquesta organització és ajudar ONG lo-
cals de l’Índia especialment aquelles que es dedi-
quen a l’atenció a malalts, infància i dones. 

Al principi vaig començar invertint el que guanyava 
exercint la professió.Com a advocat havia de reaccio-
nar davant de tanta injustícia; és per això que el lema 
de l’ONG és “de la injustícia a l’oportunitat” Tota 
aquella gent podíem haver sigut nosaltres, és una 
qüestió de sort, ells no l’han tingut. I sento que hem 
d’equilibrar la balança, és el nostre deure.

La clau del canvi que necessita l’Índia passa per 
l’educació. Per això assessorem les famílies en la 
importància d’educar als seus fills i oferim classes 
de reforç escolar diari a 100 nens i nenes de barris 
marginals de Nova Delhi. Donem formació de cièn-
cies socials, matemàtiques, anglès i altres matèries 
a alumnes d’entre 2 i 15 anys. Completem aquesta 
formació amb activitats d’estiu lúdiques i culturals.

A més, interactuen amb les visites des d’Espanya i 
això els ajuda a obrir-se al món.

També treballem amb les dones. Els ensenyem un 
ofici, però molt especialment a liderar la seva vida  i 
a ser independents. Enguany hem pogut ajudar a 50 
malalts. Depenent de les seves lesions fan una feina 
o una altra, n’hi ha que no poden fer res i els que 
poden, cobren un sou ajudant als projectes.

Actualment Streets of India ajuda a 500 persones, 
però ens cal molta ajuda, que ens pot arribar de mol-
tes maneres.  Us podeu fer socis, finançar un pro-
jecte, comprar productes solidaris, viatjar a l’Índia, 
difondre el nostre missatge i unir-vos al nostre equip. 
Esperem les vostres propostes! 

Ens podeu localitzar a info@streetsofindia.org / www.
streetsofindia.org”

Pablo Castells  
Director de Streets of India

STREETS  
OF INDIA

“Vaig iniciar-me a l’Índia fent un voluntariat a centres 
de malalts i orfes de Teresa de Calcuta, i vaig tor-
nar-hi tots els anys següents. Les meves vacances 
d’estiu eren a l’Índia. El meu propòsit era conèixer 
les ONG locals i internacionals i, un cop tornava a 
Barcelona, ajudar-les a buscar finançament. 

Durant un viatge a Nova Delhi vaig conèixer el Father 
Ravindra, un sacerdot catòlic indi, i la seva impressio-






