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UN ANY MÉS, CELEBREM LA FESTIVITAT
DE SANT RAIMON DE PENYAFORT

Susana Ferrer
Diputada de la Junta de Govern
de l’ICAB i directora
de la Revista Món Jurídic

Sempre he pensat que la vida respon a patrons cíclics de
repetició. No és objecte d’aquest editorial una dissertació
filosòfica sobre el particular, però la frase “L’home és l’únic
animal que ensopega dues vegades (com a mínim) amb
la mateixa pedra” és tan coneguda com les conductes
migratòries de les papallones monarca.

quatre dies de sessions de formació; en les dues primeres
jornades es desenvoluparan activitats sobre matèries de
plena actualitat sobre totes les especialitats del dret, i les
dues últimes es dedicaran al ‘Monogràfic de la LEC’, que
comprèn conferències on s’analitzaran propostes de millora
tècnica, després de 20 anys de publicació de la mateixa.

Comencem el 2020 amb la ratificació de l’Acord de Retirada
derivat del Brexit pendent i si retrocedim al 1920, Beltrán
y Rózpide que, per alguna cosa té aquest senyor un carrer
amb el seu nom, ja deia: “Hoy por hoy, la Geografía política
y descriptiva de la mayor parte de Europa, y aun del resto
del antiguo mundo, está constituida por hechos en movimiento; hay que seguirlos paso a paso, y, con tal objeto,
nada más útil que estas noticias compendiadas, mediante
las cuales, los que cursan enseñanzas de Geografía en los
Establecimientos de instrucción, y aun la generalidad de las
gentes, puedan estar al corriente de la situación geográfico-política del mundo.”

Reservar plaça amb anticipació és imprescindible per no
quedar-se sense. Parlàvem de globalitat i les “Trobades de
Barcelona-Memorial Jacques Henry” de la Federació dels
Col·legis d’Advocats d’Europa se centraran en el tema ‘La
revolució de la intel·ligència artificial en el sector jurídic’.
A aquestes jornades hi assisteixen anualment advocats i
advocades d’altres Col·legis d’arreu d’Europa. Entre les activitats de caràcter internacional també cal destacar l’International Legal Brunch, un fòrum jurídic de debat que servirà
per fer “El retrat de l’advocat del segle XXI”.

En efecte, tot va i ve, i alhora moltes coses es mantenen
inalterables. I des de la Junta de l’ICAB tornem, un any
més, i amb la mateixa il·lusió de sempre a preparar les
celebracions del Sant Raimon de Penyafort 2020 que tindrà
lloc del 14 de gener al 2 de febrer sota el lema «L’advocacia
oberta al món». Un món global, digital, en constant canvi,
on l’advocacia ha d’estar preparada i ser suficientment
mal·leable per adaptar-se a les noves tendències i alhora
assumir la responsabilitat de continuar garantint el dret de
defensa a les noves generacions.
Com dèiem la vida és cíclica i hem de ser capaços
d’avançar sense perdre peu per poder retrocedir i poder recuperar en tot moment el que hem anat assolint pel camí.
Durant aquest Sant Raimon hi haurà temps per a tot. Per
l’emotivitat que suposen actes com la Sessió Solemne o
acte d’homenatge als companys i companyes que celebren
els seus 50 i 75 anys de col·legiació i també per la il·lusió
pròpia de l’acte d’imposició de togues a nous col·legiats i
el de lliurament de medalles de la Corporació per distingir
a les persones i institucions que amb constància, treball i
esforç han treballat en favor de l’advocacia.
Hi haurà també temps per continuar formant-nos a través
d’un programa excel·lent en el qual es preveuen fins a

I Sant Raimon també és sinònim d’activitats culturals i
lúdiques. Com ja és tradició se celebrarà un sopar de Gala
el divendres 31 de gener a la seu de l’INEFC on espero
que ens veiem.
La companyia de teatre de l’ICAB representarà l’obra ‘Palomitas’ on l’advocacia canviarà la toga per la disfressa i la
sala per l’escenari. La Coral farà el seu tradicional concert
de Nadal i la Biblioteca del Col·legi obrirà les portes per tal
que els col·legiats i col·legiades puguin conèixer els seus
tresors amagats.
La solidaritat prendrà el seu protagonisme a través del Mercat
Solidari i els més petits de la casa podran assistir al Diverticab,
l’espectacle infantil dissenyat especialment per a ells i elles.
I com a novetat que ha arribat per a quedar-se cal assenyalar el primer Photograficab, un concurs fotogràfic a
Instagram que posa l’accent en la ‘La mirada de l’advocacia: reflexes 50/50’ i on les xarxes seran el canal idoni per
demostrar que l’advocacia té una vessant artística i alhora
reivindicatòria.
Com veieu, no parem, seguim en constant evolució per
acabar i tornar a començar en aquest cicle vital que hem de
tractar de gaudir tot el que puguem.
Bones festes!

MÓN JURÍDIC

REVISTA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

Nº 326 | Desembre 2019/Gener 2020 | Continguts

ACTUALITAT
06
Novetats legislatives

10
Ressenyes jurisprudencials

08
Ampliació de la legislació
SECCIÓ MÓN FISCAL
14
COM HA DE PRESTAR-SE EL
CONSENTIMENT EN MATÈRIA DE
COOKIES?
16
LA FUNCIÓ SOCIAL DE
L’ADVOCACIA
18
XARXES SOCIALS I ÚS DE LA
FACULTAT SANCIONADORA
20
SECCIÓ GAJ
28
VOLUNTARIS ICAB
34
FUNDACIÓ AURA
40
LA INDEMNITZACIÓ PER
PRESÓ PREVENTIVA
62
ADAPTACIÓ DE JORNADA “A LA
CARTA” O CARTA PER ADAPTAR
LA JORNADA?
64
LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL
SUPREM, DE 20 DE NOVEMBRE
DE 2019, SOBRE AIGÜES DE
BARCELONA, SA
66

SECCIONS
70 D’un cop d’ull
76 Biblioteca
82 Passatemps

EL COL·LEGI ES MOU
22
ENTREVISTA A...
Sylvia Enseñat,
Presidenta d’ASCOM

30
CARA A CARA
36
ENTREVISTA A...

Miriam De Rosa,
Magistrada del Jutjat 10
de Barcelona

42
ENTRE NOSALTRES
46
FUNCIONS
PÚBLIQUES
56
GENT CORRENT

Entrevista a Ana Correa

80

MÓN JURÍDIC
MónJurídic és una publicació editada per l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan
informatiu i d’expressió dels seus col·legiats/des.
Edita
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mallorca 283, 08037 Barcelona
www.icab.cat / icab@icab.cat
Consell Assessor
Rafael Audivert, Dret Administratiu
Ma Dolores Azcárraga, Dret Tributari
Lluis Batlló, Dret Penal
Aurora Sanz Tomas, Dret Laboral
Silvia Solé López, Dret Laboral
Paola Tamborero Font, Dret de Família
Alejandro Fuentes-Lojo, Dret Immobiliari
Cristian Gual, Arbitratge i Litigació
Christian Herrera, Dret Mercantil i Internacional
Alexander Salvador, IP/IT/Protecció de Dades.
Directora
Susanna Ferrer, Dret Contenciós-administratiu, Dret Civil i
Dret Mercantil
Directora Comunicació
Clara Llensa
Coordinadora Món Jurídic
Gema Mayol
Gabinet de Premsa
Roser Ripoll Alcon
Composició
Comgrafic, S.A.
Món Jurídic
Telèfon: 934 961 880
e-mail: monjuridic@icab.cat
anuncis: monjuridicanuncis@icab.cat
Han col·laborat en aquest número:
Isidor Garcia, Aurora Sanz, Lluís Batlló, Aleix Gago, Juan José
Climent, Patricia Sanpera, Grup Voluntaris ICAB, José Blasi
Navés, Mireia Romero Girbau; Núria Monfort Soria; Alba
Lladó, Pere Vidal López, Sylvia Enseñat, Montserrat Pintó,
Ricardo de la Rosa, Miriam de Rosa, Comissió de Relacions
Internacionals de l’ICAB; Francisco Fernandez Perales,
Mariona Argilés, Joan Perdigó, Jorgé Fuset Domigo, Ana
Correa Álvarez, Grup de Presons de la Comissió de Defensa.
Fotografia
Albert Muñoz Thuile i Ricardo Zamanillo
Disseny
Laia Guarro i Nomad Studio
Impressió
Litografies Rosés
Publicitat
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 934 961 880
e-mail: marqueting@icab.cat
Dipòsit legal
B-16.273-83
ISSN
1135-9196
Les opinions recollides en els textos publicats a Món Jurídic
pertanyen exclusivament als seus autors. L’opinió oficial del
Col·legi l’expressa la Junta com a òrgan de govern
de la institució.

Tenir un cotxe
i no tenir preocupacions
AutoRenting de Banc Sabadell significa tenir el cotxe que vols i no tenir preocupacions, com el
manteniment, impostos, revisions, i, a més a més, amb un vehicle de substitució i assegurança
a tot risc per a tot tipus de conductors.
Perquè tots aquests avantatges estan inclosos en una sola quota mensual.
Disposes també d’una àmplia gamma de cotxes elèctrics en condicions especials.
Informa’t de tots els vehicles disponibles i altres opcions accedint a
bancsabadell.com/renting o trucant al 900 100 677.

L’altra forma de tenir

Renting
Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143. Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat.
S’aplicaran les que estiguin en vigor al banc en el moment de la formalització.. Octubre 2019

Actualitat
NOVETATS
LEGISLATIVES

PUBLICACIONS DES DEL 23 D’OCTUBRE FINS AL 4 DE DESEMBRE
LLEI 6/2019, de 23 d’octubre,
de modificació del llibre quart del
Codi civil de Catalunya, relatiu als
successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació dels
personis amb discapacitat sensorial.
DOGC núm. 7990 28/10/2019
Reial decret 553/2019, de 27 de
setembre, de liquidació i extinció del
Fons Financer d’Ajuda al Comerç Interior (F.C.P.J.). BOE núm. 256 24/10/2019
Reial decret 609/2019, de
25 d’octubre, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció
al Comitè Olímpic Espanyol per a
la realització d’actuacions d’interès
públic. BOE núm. 258 26/10/2019
Reial decret 610/2019, de
25 d’octubre, pel qual es regula la
concessió directa d’una subvenció
al Comitè Paralímpic Espanyol per a
la realització d’actuacions d’interès
públic. BOE núm. 258 26/10/2019
Reial decret 601/2019, de 18
d’octubre, sobre justificació i optimització de l’ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de
les persones en ocasió d’exposicions
mèdiques. BOE núm. 262 31/10/2019
Reial decret 628/2019, de
31 d’octubre, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075/2014
i 1076/2014, tots dos de 19 de
desembre, dictats per a l’aplicació

a Espanya de la Política Agrícola Comuna. BOE núm. 263 01/11/2019
Reial decret llei 14/2019, de 31
d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat
pública en matèria d’administració
digital, contractació del sector públic
i telecomunicacions. BOE núm. 266
05/11/2019
LLEI 7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la Llei 2/2000,
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
DOGC núm. 8004 18/11/2019
Reial decret 596/2019, de
18 d’octubre, pel qual es modifica
el Reial decret 1247/1999, de 16
de juliol, sobre regles i normes de
seguretat aplicables als vaixells de
passatge que realitzin travessies
entre ports espanyols. BOE núm.
269 08/11/2019
Reial decret 656/2019, de 18
de novembre, pel qual es regula
la concessió directa de diverses
subvencions en l’àmbit del Ministeri
d’Educació i Formació Professional
per a l’exercici pressupostari 2019.
BOE núm. 278 19/11/2019
Reial decret 657/2019, de 18
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions
en matèria de turisme per a l’exercici pressupostari 2019. BOE núm.
278 19/11/2019

Reial decret 658/2019, de 18
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de determinades
subvencions en l’àmbit del medi ambient per a l’exercici pressupostari
2019. BOE núm. 278 19/11/2019
Reial decret 659/2019, de 18
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions
a determinades entitats per a la
promoció de les arts escèniques
i musicals l’any 2019. BOE núm.
278 19/11/2019
Reial decret 663/2019, de 18
de novembre, pel qual es regula
la concessió directa de diverses
subvencions en l’àmbit de competències del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, per a
l’execució d’actuacions en matèria
de recerca científica, desenvolupament tecnològic i innovació. BOE
núm. 278 19/11/2019
Reial decret 629/2019, de 31
d’octubre, pel qual es regula el registre general d’establiments en el
sector de l’alimentació animal, les
condicions d’autorització o registre d’aquests establiments i dels
punts d’entrada nacionals, l’activitat dels operadors de pinsos, i la
Comissió nacional de coordinació
en matèria d’alimentació animal.
BOE núm. 279 20/11/2019
Reial decret 638/2019, de
8 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions bàsiques
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que han de complir els centres de
neteja i desinfecció dels vehicles
dedicats al transport per carretera
d’animals vius, productes per a
l’alimentació d’animals de producció i subproductes d’origen animal
no destinats al consum humà, i es
crea el Registre nacional de centres de neteja i desinfecció. BOE
núm. 279 20/11/2019
Reial decret 598/2019, de
18 d’octubre, pel qual es regula
la composició i el funcionament
de la Comissió Interministerial de
coordinació en matèria de tractats
i altres acords internacionals. BOE
núm. 279 20/11/2019
Reial decret llei 16/2019, de
18 de novembre, pel qual s’adopten mesures relatives a l’execució
del pressupost de la Seguretat Social. BOE núm. 278 19/11/2019
Reial decret 676/2019, de 22
de novembre, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions
a determinades entitats per al seu
funcionament i el desenvolupament de les seves activitats culturals. BOE núm. 282 23/11/2019
Reial decret 681/2019, de 22
de novembre, pel qual es regula
la concessió directa de subvencions per al sosteniment econòmic i
financer de l’estructura central de
determinades entitats del Tercer
Sector d’Acció Social. BOE núm.
282 23/11/2019
Decret llei 13/2019, de 10
de setembre, d’aprovació de les
regles necessàries per a l’autoliquidació de l’impost sobre begudes
ensucrades envasades. BOE núm.
257 25/10/2019
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DECRET 219/2019, de 22
d’octubre, de creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme
del Penedès i de modificació del
Decret 68/2014, de 20 de maig,
pel qual és regula la composició i
el funcionament intern dels òrgans
urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat. DOGC núm. 7988
24/10/2019
DECRET 223/2019, de 29
d’octubre, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, els béns i
actius que s’adscriuen a l’Agència,
així com els drets i obligacions a
què l’Agència se subroga. DOGC
núm. 7992 30/10/2019
DECRET 228/2019, de 5 de
novembre, dels òrgans col·legiats
estratègics de l’àmbit de l’administració digital, dels empleats públics
i de la supervisió i governança dels
entitats del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat. DOGC núm. 7997 07/11/2019
Ordre HAC/1111/2019, d’11
de novembre, per la qual es regulen les operacions de tancament
de l’exercici 2019 relatives al pressupost de despeses i operacions
no pressupostàries. BOE núm. 272
12/11/2019
Entrada en vigor del Conveni
establert sobre la base de l’article
K.3 del Tractat de la Unió Europea
relatiu a l’extradició entre els Estats membres de la Unió Europea,
fet a Dublín el 27 de setembre de
1996. BOE núm. 262 31/10/2019
Resolució de 22 d’octubre de 2019, del Congrés dels

Diputats, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei
11/2019, de 20 de setembre, pel
qual s’adopten mesures urgents
per a pal·liar els danys causats
per temporals i altres situacions
catastròfiques. BOE núm. 260
29/10/2019
Resolució de 22 d’octubre
de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2019,
d’11 d’octubre, pel qual s’adopten
mesures urgents per a pal·liar els
efectes de l’obertura de procediments d’insolvència del grup empresarial Thomas Cook. BOE núm.
260 29/10/2019
Resolució de 22 d’octubre de 2019, del Congrés dels
Diputats, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2019,
d’11 d’octubre, pel qual es regula
l’actualització extraordinària dels
lliuraments a compte per a l’any
2019 de les comunitats autònomes de règim comú i de les entitats locals, en situació de pròrroga
pressupostària, i s’estableixen
determinades regles relatives a la
liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en
els tributs de l’Estat, corresponent a l’any 2017. BOE núm. 260
29/10/2019
RESOLUCIÓ 591/XII del Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 14/2019, del 17 de
setembre, pel qual s’autoritza la
creació de 750 plaus del Cos de
Mossos d’Esquadra i de 250 plaus
del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm.
7992 30/10/2019

Actualitat
AMPLIACIÓ DE
LA LEGISLACIÓ

MODIFICACIONS EN LA REGULACIÓ LEGAL DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA I DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS:
RETORN A LA CULTURA PARLAMENTÀRIA DELS 2/3

Coordinat per Isidor Garcia

El passat mes de novembre de
2019 es va aprovar al Parlament de
Catalunya la Llei 7/2019, de 14 de
novembre, de modificació de la Llei
2/2000, del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, i de la Llei 11/2007,
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
És interessant advertir que una llei
com aquesta hagi aconseguit ser
aprovada amb una votació favorable
unànime (dels 127 disputats i diputades presents a la cambra en el
moment de fer la votació) després
de mantenir-se algunes esmenes
per part d’algun grup, perquè les
matèries que regula i modifica en el
règim jurídic vigent fins al moment,
acostumen a ser matèries en que
és poc habitual aconseguir acords
tan clarament majoritaris.
La llei així aprovada respon a la
voluntat de donar compliment

al que ha vingut expressant de
forma reiterada el Parlament de
Catalunya (en la Resolució 306/XI,
apartat IV.3, en la Moció 13/XI i en
la Resolució 90/XII) que establien
l’obligació del propi Parlament
de modificar la llei 11/2007, de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per retornar als criteris
de governança que la inspiraven;
és a dir, a la cultura parlamentària dels dos terços –a la que ens
referirem-- d’amplis consensos en
l’elecció de determinats càrrecs.
Com sigui que aquest mandat
obligava a fer-ho amb urgència, a
la vista de la pressió que ha existit
perquè es prenguessin mesures
ràpides sobre la governança de la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, s’ha aprovat aquesta
nova llei.
Tot i així cal assenyalar que el propi
legislador reconeix que el termini
ha estat massa breu per consensuar un nou model per a la Corporació

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per això, ara es modifiquen
els articles que fan referència a la
governança per tal de donar resposta a dues demandes aparentment antagòniques. D’una banda,
la urgència respecte als aspectes
relatius als òrgans de govern i, de
l’altra, la necessitat de disposar del
temps suficient per a fer una bona
diagnosi de les reformes requerides
amb vista al futur.
Però, a més d’establir noves regles
de governança, la nova normativa
preveu una reforma molt important:
l’elecció parlamentària dels membres del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya per dos terços del Parlament a proposta, com a mínim, de
tres grups parlamentaris.
Així mateix, els membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
(inclosa la persona que exerceixi la
Presidència) han de ser elegits pel
Parlament, per una majoria de dos
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terços, a proposta, com a mínim,
de tres grups parlamentaris.
D’altra banda, la llei també preveu
el sistema d’elecció dels membres
del Consell Assessor de Continguts
i de Programació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
en termes anàlegs d’elecció (dos
terços del Parlament)
Per últim, la llei preveu que el sistema d’elecció parlamentària dels
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, del Consell de
Govern de la Corporació Catalana
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de Mitjans Audiovisuals, dels presidents d’ambdós organismes i dels
membres del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals establerts per aquesta
llei, resultarà aplicable a les renovacions de càrrecs pendents de fer en
el moment que entri en vigor; és a
dir, sense demores.
Per acabar creiem interessant fer
referència al fet que la llei que comentem incorpora un mandat de
paritat home/dona en la composició, tan del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya com del Consell de

Govern de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, tot exigint
la representació paritària de dones
i homes entre els membres del
Consell, de manera que el nombre
de membres de cap dels dos sexes
no superi el 60% del conjunt de
membres ni sigui inferior al 40%.
Les propostes de candidats que
facin els grups parlamentaris han
de tenir en compte que, d’acord
amb aquest principi, la composició
del Consell ha de complir sempre
aquest requisit. Inclús s’ha establert que aquesta paritat s’ha de
complir específicament entre les
persones que ocupin els càrrecs de
la presidència i la vicepresidència.

JU R I S P R U D
EN

AL
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PENAL
DELICTE DE FURT
Sentència del Tribunal Suprem
1874/17 de 9 de maig de 2017
El Tribunal Suprem, en la seva
Sentència núm. 1874/17 de data 9
de maig de 2017, va tornar a decidir
sobre un assumpte discutit - moltes
vegades - per les defenses, en els
judicis per delictes de furt. Es tracta
de si l’impost sobre el valor afegit
(IVA) ha de computar-se a l’efecte
de l’import de 400 euros que el
Codi Penal, en el seu article 234,
assenyala com a franja perquè el
delicte sigui lleu o no.
L’Alt Tribunal conclou que, per a
l’estimació del valor de la cosa objecte del delicte, en els termes de
l’article 365 LECrim, quan es tracti
de sostraccions en establiments
oberts al públic, l’IVA formarà part
del “valor de la cosa” i haurà de
ser inclòs. En conseqüència, el
valor del sostret en establiments
comercials és el preu de venda al
públic, que ha d’interpretar-se com
la quantitat que ha d’abonar-se per
a la seva adquisició.

EL DELICTE DE
STALKING
Sentència del Tribunal Suprem
1647/17 de 8 de maig de 2017

També el Tribunal Suprem, en la
seva Sentència núm. 1647/17, de
data 8 de maig de 2017, concreta
les condicions que han de produir-se perquè pugui concórrer el
delicte de stalking.
En aquest sentit, apunta l’Alt Tribunal que la fustigació prevista en
l’article 172.ter.2 del Codi Penal ha
de comportar una certa reiteració
de les conductes, que deixin patent
aquesta voluntat de perseverar en
les accions intrusives i també una
prolongació en el temps. És necessari, en definitiva, poder acreditar
que la víctima s’ha vist obligada a
canviar la seva forma de vida, com a
conseqüència d’un assetjament sistemàtic sense aparença de cessar.

LABORAL
DRET A PREMIS VIGENT
LA JUBILACIÓ PARCIAL
Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia (Sevilla, Sala de lo
Social, Sentència 1706/2019 de
27 Jun. 2019, Rec. 497/2018)
La Sentència del Tribunal Superior
de Justícia d’Andalusia de 27 de
juny de 2019 estableix el dret d’un
treballador jubilat parcialment a
percebre el premi de fidelitat i
permanència previst al conveni
col·lectiu d’aplicació sense que
aquest es vegi reduït en funció
de la reducció de jornada a la que
es troba acollit. En el cas concret, l’actor, el qual havia accedit
a la jubilació parcial reduint la
seva jornada en un 85%, reclama
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a l’empresa el premi previst al
conveni fent el càlcul en atenció a
mensualitats complertes. L’empresa s’oposa a la forma de càlcul
al·legant que es tracta d’una
indemnització convencional que
neix en el moment de l’extinció
de la relació laboral i que haurà de
calcular-se conforme el salari percebut en aquest moment.
Al respecte, el Tribunal entén
aquesta dinàmica com a contrària
a la finalitat de l’article del Conveni, la incentivació de la baixa
voluntària a una determinada edat
per tal que aquesta es produeixi
precisament en el moment en
que el treballador ja pugui jubilar-se. Així, considera (i) que no
constitueix una indemnització
en tant que no existeix dany o
prejudici a pal·liar, i (ii) que no es
pot donar un tracte desfavorable,
penalitzant als treballadors jubilats
parcials en relació als treballadors
a temps complert, per l’única raó
d’haver reduït la seva jornada.

CONTINGUT DE
LA CÒPIA BÀSICA
FACILITADA ALS
REPRESENTANTS
LEGALS DELS
TREBALLADORS
Audiència Nacional, Sentència
118/2019 de 18 d’octubre de 2019,
Rec. 203/2019
La Sentència de l’Audiència Nacional de 18 d’octubre de 2019

EL SUPORT NECESSARI
EN ELS MOMENTS
DIFÍCILS
NOU SERVEI

Assistència familiar
per defunció
Amb bestreta de despeses de sepeli,
perquè la família no hagi
de patir per res.
Sol·licita-ho*

www.mutualidadabogacia.com

sam@mutualidadabogacia.com | T. 914 35 24 86

Atenció personalitzada

Delegació de la Mutualidad de la Abogacía
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Patricia Ruiz Puente
C/ Mallorca, 283. 08037 Barcelona
T. 936 01 12 33
patricia.ruiz@mutualidadabogacia.com

*Per poder sol·licitar aquest servei, cal disposar d’un saldo o prestació per defunció de 7.000 €. Així doncs, el sepeli es cobreix amb les
prestacions que el mutualista ja té vinculades, fins a un màxim de 6.000 €. Només es carreguen al saldo del mutualista 0,70 € al mes,
corresponents a la garantia de trasllat de restes mortals.
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determina que la còpia bàsica dels
contractes que l’empresa ha d’entregar a la representació legal dels
treballadors (RLT) no té per què
contenir el salari real pactat. En el
cas concret, el sindicat FICA-UGT
planteja demanda de conflicte col·
lectiu considerant que en atenció
a les exigències de l’article 8.4 ET,
les còpies bàsiques dels contractes
han d’incloure l’expressió del salari
real pactat, no essent vàlides les
expressions “segons pactat”, “segons conveni col·lectiu” o similars,
les quals consideren insuficients.
De contrari, l’empresa defensa que
el contingut de les còpies bàsiques
reprodueixen literalment el contingut del contracte original i, per
tant, compleixen amb la legalitat
vigent al fer constar informació dels
salaris per categories i departaments sense que sigui necessari
concretar el salari individualitzat de
cada treballador. A més, el sindicat
demandant no exposa cap tipus
de concreta justificació que fes
necessari el coneixement de la informació sol·licitada en relació amb
l’exercici de les funcions que constitucionalment té reconegudes.
En conseqüència i estimant les
pretensions empresarials, el Tribunal declara la desestimació de la
demanda apreciant que l’empresari no està obligat a proporcionar
informació diferent de la que figura
en el document original, ja que ni
la legislació aplicable ni el Conveni
Col·lectiu en cap moment amplien
l’obligació de subministrar al Comitè
d’Empresa informació que no consti
en el contracte original, tot i reconèixer que aquesta omissió pot impedir
al Comitè valorar si les condicions
laborals dels empleats corresponen
o no amb la legalitat vigent.
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CONTENCIÓSADMINISTRATIU
FIXACIÓ DE
DISTÀNCIES
MÍNIMES I ACTUACIÓ
ADMINISTRATIVA
LIMITADORA
Sentència 1408/2019, de 22 d’octubre, del Tribunal Suprem
El Tribunal Suprem s’ha pronunciat
sobre la qüestió de les distàncies
mínimes per autoritzar l’apertura
de sales de joc, poc després de
que l’Ajuntament de Barcelona
anunciés la iniciativa de promoure un Pla d’usos que reguli
la seva implantació a la ciutat,
reduint el nombre d’establiments
i allunyant-los de zones com ara
centres escolars i sanitaris (vid.
BOPB de 22 d’octubre de 2019,
que publicava Acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona en sessió celebrada el
17 d’octubre de 2019).
Deixant ara de banda l’àmbit de
la ciutat de Barcelona, la Sala
Contenciosa-administrativa del
Tribunal Suprem confirma la Sentència de l’Audiència Nacional de
8 de març de 2019, que estimava
el recurs interposat per la CNMC
contra el Reglament de Sales Recreatives i de Joc de la Comunitat
Valenciana (Decret 55/2015, de
30 d’abril) i anul·lava els articles
4.1, 9.2 b) i 9.3 del Reglament de
referència, referents a la prohibició d’instal·lar noves sales de joc
quan n’existeixin d’altres dins d’un
radi de 800 metres. En aquest
sentit, la CNMC considerava que
la limitació no quedava prou justificada, considerant per exemple la
ratio de locals de joc per habitant

(un per cada 20.000 habitants a la
Comunitat Valenciana, molt menor
que a altres Comunitats com Madrid o Extremadura).
Doncs bé, el Tribunal considera
que malgrat el joc és un sector
àmpliament regulat que queda
fora de l’àmbit de la Directiva
de Serveis (Directiva 2006/123/
CE, del Parlament Europeu i del
Consell), i de la Llei 17/2009, de
23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveisi
el seu exercici, sí que li resulten
plenament aplicables els principis
i garanties que s’estableixen als
articles 3 a 9 i 16 a 18 de la Llei
20/2013, de 9 de desembre,
de Garantia de la Unitat de
Mercat. En el cas analitzat,
especialment, els de necessitat
i proporcionalitat.
En conseqüència, el Tribunal Suprem conclou que la fixació per
part de l’Administració de distàncies mínimes entre els locals constitueix una actuació administrativa
limitadora subjecta a l’article 5 de
la Llei 20/2013, en el sentit que
ha de quedar justificat, per una
banda, que es tracta de limitacions necessàries per salvaguardar
alguna de les raons imperioses
d’interès general establertes a la
Llei 17/2009, i d’altra banda, que
les limitacions imposades són
proporcionades a la raó imperiosa
d’interès general que s’invoca.
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NOUS IMPOSTOS I REFORMES
Al fil de la finalització, el dia 30 de novembre de 2019, del
primer termini de liquidació del nou Impost de la Generalitat
sobre els Actius No Productius de les Persones Jurídiques,
el corresponent als anys 2017, 2018 i 2019, vagin aquestes
les meves primeres línies en ‘Mon Jurídic’, per a expressar la
meva indignació no sols per la proliferació de nous impostos
en la Comunitat Autònoma de Catalunya, sinó també per la
discriminació cada vegada més accentuada i generalitzada
respecte a la situació existent en altres Comunitats Autònomes, especialment en la Comunitat Autònoma de Madrid
(bonificacions en quota del 100% en l’Impost sobre el Patrimoni i del 99% en l’Impost sobre Successions i Donacions,
tipus més reduïts en l’IRPF i en el ITP-*AJD, etc.).
Si a l’anterior li afegim l’increment generalitzat d’impostos i
taxes municipals previst per l’ Ajuntament de Barcelona per a
l’any 2020 (en particular respecte a l’Impost sobre Béns immobles i a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres),
llavors l’escenari adquireix ja tints comparatius dantescos.
Per descomptat l’escenari tributari actualment en vigor a
Catalunya no ajuda a incentivar l’activitat econòmica.

Dit l’anterior, ens centrem ja en aspectes més tècnics. Més
concretament, en aquest article abordarem dues qüestions.
La primera està relacionada amb l’Impost sobre Successions i Donacions i l’estat actual de la normativa aplicable als “no residents” residents en tercers Estats no
UE/EEE (per exemple, els EUA, Suïssa o Andorra).
La segona, relacionada amb els pactes successoris i
l’Avantprojecte de Llei de mesures de prevenció del
frau fiscal, publicat el 19 d’octubre de 2018, però que
previsiblement serà aprovat pròximament per les Corts,
si es confirma la formació de Govern (en el moment en
què es redacten aquestes línies només està assegurat
el pacte PSOE-UP).
L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I ELS RESIDENTS
EN TERCERS ESTATS
Amb anterioritat a l’1 de gener de 2015, només els residents a Espanya estaven autoritzats a aplicar la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions de les
Comunitats Autònomes, típicament molt més favorable
que la normativa estatal.
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No obstant això, com a conseqüència de la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 3
de setembre de 2014 en l’assumpte C-127/12, el Regne
d’Espanya va modificar la seva normativa a fi que, a
partir de l’1 de gener de 2015, els residents a la Unió
Europea o en l’Espai Econòmic Europeu poguessin optar
per aplicar la normativa de la Comunitat Autònoma corresponent.
No obstant això, residents en “tercers Estats” no es
van veure beneficiats per aquesta reforma legislativa,
malgrat que el TJUE havia fonamentat la seva decisió en
què la normativa espanyola, llavors en vigor, constituïa
una restricció al dret a la lliure circulació de capitals, aplicable també enfront de “Estats tercers” en determinats
suposats.
D’altra banda, el dia 12 de desembre de 2018 el Tribunal
Suprem va dictar un acte pel qual admetia a tràmit un
recurs per a la formació de jurisprudència en relació amb
una herència en la qual el causant residia en un “Estat
tercer”. La normativa aplicable a partir de l’any 2015 serà,
per tant, objecte d’estudi específic per part del Tribunal
Suprem espanyol, si bé la sentència corresponent encara no ha estat dictada (en el moment en què es redacten
aquestes línies).
No obstant això, en dates posteriors, la Direcció General
de Tributs va emetre diferents “Consultes vinculants”
sobre aquest tema, en les quals va concloure que la
normativa espanyola actualment en vigor és contrària a
la normativa de la Unió Europea i que, en aplicació dels
principis de primacia i d’efecte directe del Dret de la
Unió Europea, no ha de ser aplicada per part de l’Administració tributària espanyola. És cert que no resulta en
absolut habitual que la Direcció General de Tributs es
manifesti a favor de la no aplicació d’una norma estatal
actualment en vigor, però sobretot és més cert que, conforme estableix l’article 89, apartat 1, de la Llei 58/2003,
de 7 de desembre, General Tributària, “Els òrgans de
l’Administració tributària encarregats de l’aplicació dels
tributs hauran d’aplicar els criteris continguts en les
consultes tributàries escrites [‘Consultes vinculants’] a

Món Fiscal 15

qualsevol obligat, sempre que existeixi identitat entre els
fets i circumstàncies de dita obligada i els que s’incloguin en la contestació a la consulta.”
En conclusió, malgrat que el Tribunal Suprem encara
no s’ha pronunciat respecte a la normativa en vigor a
partir de l’any 2015, sembla ja molt evident que, definitivament, els residents en “Estats tercers” tenen dret
a aplicar la normativa de la Comunitat Autònoma que
correspongui, i que també tenen dret a recuperar els imports pagats si escau en excés, sempre amb el límit de
la prescripció, quatre anys amb caràcter general.
MODIFICACIONS PREVISTES EN L’IRPF I ELS
PACTES SUCCESSORIS
Convé recordar que si finalment, com és de preveure,
resulta aprovat l’Avantprojecte de Llei de mesures de
prevenció del frau fiscal, entre altres mesures, s’afegirà
un paràgraf en l’article 36 de la Llei de l’IRPF, conforme
al qual en les adquisicions lucratives per causa de mort
derivades de contractes o pactes successoris amb efectes de present, el beneficiari dels mateixos que transmeti abans de la defunció del causant els béns adquirits se
subrogarà en la posició d’aquest, respecte al valor i data
d’adquisició d’aquells.
En definitiva, es pretenen evitar així esquemes de planificació fiscal “agressiva”, que el que persegueixen,
mitjançant la conclusió d’un pacte successori, és evitar
la tributació associada a la transmissió d’un bé o dret
amb plusvàlues latents significatives. Aquesta plusvàlua
tributarà igualment en el cas previst, malgrat que s’hagin
actualitzat els valors mitjançant el pacte successori sense
haver tributat prèviament en IRPF (exempció de la “plusvàlua del mort”) ni en Successions (o mínimament en
Successions per aplicació de reduccions o bonificacions).
En tot cas, l’Avantprojecte de Llei no conté cap norma
transitòria sobre aquest tema, per la qual cosa caldrà
analitzar si aquesta modificació normativa abasta
a l’any 2019, o bé si resultarà d’aplicació a partir de
l’any 2020.

COM HA DE PRESTAR-SE EL
CONSENTIMENT EN MATÈRIA DE
COOKIES?
L’autora d’aquest article exposa de forma acurada quin és l’àmbit normatiu actual en
aquesta matèria a l’espera de l’aparició del Reglament ePrivacy, tot realitzant una exhaustiva
comparativa de la Guia recentment publicada per l’AEPD, en relació a altres normes
publicades pels òrgans de control dels països europeus del nostre entorn més pròxim.

Mireia Romero Girbau
Llicenciada en Dret

L

’evolució que ha tingut la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades
en equips terminals (principalment, les cookies)
ha incrementat significativament la capacitat
d’extreure i utilitzar informació sobre la navegació dels usuaris a Internet.
Conseqüentment, aquesta evolució tecnològica, conjuntament amb els importants canvis normatius que han
sorgit a nivell europeu en matèria de protecció de dades,
comporten la necessitat de reforçar la transparència en
el tractament de la informació dels usuaris i la manera de
recaptar el seu consentiment.
En aquest sentit, amb la finalitat de proveir als països
membres de la Unió Europea d’un instrument jurídic
específic i harmonitzat en matèria de cookies, i de cara a
completar l’actual marc regulador de protecció de dades,
la Comissió i el Parlament Europeu estan treballant en
el Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre
el respecte de la vida privada i la protecció de les dades
personals en el sector de les comunicacions electròniques
i que deroga la Directiva 2002/58/CE (“Reglament ePrivacy”), una nova normativa la finalitat principal de la qual serà
garantir la privacitat de les comunicacions electròniques.
No obstant això, mentre no es compti amb el Reglament
ePrivacy, la data d’aprovació definitiva del qual encara es
desconeix. Quins són els criteris que han de tenir-se en
compte per a complir amb la normativa en matèria de
cookies?
Per a donar resposta a aquesta pregunta, organismes i
autoritats de control europees en matèria de protecció de
dades han vingut emetent guies i resolucions interpretant

la materialització de les previsions del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, General de Protecció de Dades (“RGPD”) i de les
seves normatives locals, en l’ús de cookies, la regulació
de les quals en el cas d’Espanya correspon, en data d’avui
i mentre no entri en vigor el Reglament ePrivacy, a la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic (“LSSICE”).
En aquest sentit,
l’Agència Espanyola
de Protecció de
Dades (“AEPD”) va
publicar el passat
8 de novembre
de 2019 una guia
sobre l’ús de les
cookies (la “Guia”)
amb la finalitat
d’oferir orientacions i solucions
als proveïdors de
serveis de la societat de la informació
sobre com complir
amb les obligacions previstes en
l’apartat segon de
l’article 22 de la
LSSICE, en relació
amb el RGPD i
la Llei orgànica
3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets
digitals.

(...) MENTRE NO
ES COMPTI AMB
EL REGLAMENT
EPRIVACY, LA DATA
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL
QUAL ENCARA ES
DESCONEIX. QUINS
SÓN ELS CRITERIS
QUE HAN DE TENIRSE EN COMPTE
PER COMPLIR AMB
LA NORMATIVA
EN MATÈRIA DE
COOKIES?
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El present article se centrarà en la qüestió que més incertesa genera i la que, sense cap dubte, menys desapercebuda ha passat després de la publicació de la Guia
és la forma d’obtenció del consentiment dels usuaris a la
instal·lació de cookies en els seus dispositius.

PER DONAR RESPOSTA
A AQUESTA PREGUNTA,
ORGANISMES I
AUTORITATS DE
CONTROL EUROPEES
EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE
DADES HAN VINGUT
EMETENT GUIES
I RESOLUCIONS
INTERPRETATIVES (...)

Per a definir el
consentiment
en matèria de
protecció de
dades hem
d’atendre l’article 4 del RGPD,
el qual estableix
que aquest ha
de prestar-se
mitjançant una
declaració o
una clara acció
afirmativa, el
tractament de
les seves dades
personals.

No obstant això, aquest precepte ha estat interpretat de
la mateixa forma per part dels corresponents organismes i
autoritats de control dels Estats membres?
La resposta és no. En el cas d’Espanya, la Guia inclou una
sèrie de supòsits en els quals el consentiment pot considerar-se com obtingut de manera vàlida i fins i tot estableix
que, si es proporciona un mínim d’informació en el lloc
web a través d’un baner de cookies o mecanismes similars, la navegació continuada pot considerar-se una acció
afirmativa de consentiment.
A tall d’exemple, podrà considerar-se una clara acció afirmativa navegar a una secció diferent del lloc web, lliscar la barra
de desplaçament o prémer sobre algun contingut del servei.
Manca de criteri homogeneïtzador a Europa
Segons s’ha anticipat anteriorment, aquest enfocament ha
resultat ser una qüestió controvertida, ja que les interpretacions de l’AEPD en aquest sentit semblen desviar-se
d’altres pronunciaments emesos fins avui.
En particular, l’antic grup de treball de l’article 29 (actualment substituït pel Comitè Europeu de Protecció de
Dades), en les seves Directrius sobre el consentiment sota
el RGPD, preveu expressament que “desplaçar-se cap avall
o navegar per un lloc web no satisfà el requisit d’una clara
acció afirmativa”. En el mateix sentit s’han pronunciat altres

autoritats de control competents en matèria de protecció
de dades europees, tals com l’anglesa (Information Commissioner’s Office, “ICO”), la francesa (Comissió Nacional
d’Informàtica i de les Llibertats, “CNIL”) i l’alemanya (Datenschutzkonferenz, “DSK”), en preveure expressament
que el “continuar navegant” no constitueix un mètode
valgut per a l’obtenció del consentiment.
No obstant això, cal matisar que l’AEPD exigeix en tot cas
la posada a la disposició dels usuaris d’un configurador de
cookies, a diferència de les anteriors autoritats de control,
que no ho preveuen com una obligació sempre que l’usuari
pugui expressar el
(...) FINS A L’ENTRADA seu consentiment
granular.

EN VIGOR DEL
REGLAMENT
EPRIVACY, LES
COMPANYIES
HAURAN D’ATENDRE
ELS DIFERENTS
CRITERIS ESTABLERTS
PER LES DIFERENTS
AUTORITATS
DE CONTROL
COMPETENTS DE
CADA PAÍS, AMB
LA CONSEQÜENT
MANCA DE CRITERIS
D’HOMOGENEÏTAT

Així mateix, segons la Guia, i
en línia amb els
criteris de la ICO,
l’obligació de recaptar el consentiment dels usuaris
resulta d’aplicació
per a totes les tipologies de cookies,
incloent les analítiques. Per contra, el
CNIL, per exemple, no exigeix el
consentiment de
l’usuari per a l’ús
de les cookies
analítiques com a
regla general, sinó
únicament en cas
de concórrer determinades circumstàncies, criteri que sembla anar més alineat amb l’apartat 21 (a) de l’última versió de l’esborrador
Reglament ePrivacy, publicada el passat 8 de novembre
del 2019. No obstant això, totes les referides autoritats de
control coincideixen que no cal recaptar el consentiment
per a l’ús i instal·lació d’aquelles cookies que siguin “estrictament necessàries” per a prestar un servei expressament
sol·licitat per l’usuari.
Atenent a l’exposat anteriorment, fins a l’entrada en vigor
del Reglament ePrivacy, les companyies hauran d’atendre
els criteris establerts per les diferents autoritats de control
competents de cadascun dels països, mancant aquests
criteris d’homogeneïtat en relació amb certs aspectes rellevants com, per exemple, les modalitats vàlides per a recaptar el corresponent consentiment en matèria de cookies.

LA FUNCIÓ
SOCIAL DE
L’ADVOCACIA
Reflexions de l’autora al voltant dels valors associats a la funció social de l’advocacia,
aprofundint sobre conceptes molt clàssics que es consideren inherents a la mateixa, però
que forçosament han de ser completats o ampliats per les actuacions dels professionals de
l’advocacia en termes d’ètica, gestió de conflicte i justícia social.

Núria Monfort Soria
Col·legiada Núm. 25.041

C

om a part del sistema judicial, l’advocacia
realitza una funció que té incidència en la
societat i en la vida de la ciutadania; però
implica això, per “se”, exercir l’advocacia des
de una òptica de funció social?

Aclarim primer els conceptes. Parlem aquí de funció
social entesa com allò que la nostra actuació i interacció amb el sistema aporta en benefici de la societat;
l’impacte que produeix en termes de justícia social. La
responsabilitat de gestionar els conflictes en una societat desigual i, en conseqüència, amb un sistema jurídic i
judicial desigual.
Anem al gra. El Dret no és ni neutre ni d’igual accés per
tothom; però com a eina que regula, castiga i protegeix,
el seu coneixement i exercici constitueixen la base per
intentar assolir cert equilibri social.
A les nostres societats “hiper normativitzades”, de negocis jurídics complexos, on els nostres mínims vitals
són directament proporcionals al lloc que ocupem en
la piràmide social, la capacitat de litigar (entesa aquí en
termes econòmics) esdevé la definició de la protecció
dels Drets, i la Justícia, en l’eix de coordenades on es

creua el quantum de disponibilitat de temps i recursos.
Superar aquesta proporció, transformar aquests eixos,
és la base de la nostra funció social.
No es tracta de
solidaritat, voluntarisme, caritat,
o funció social
corporativa com
a quota participativa per a l ’accés
als drets dels que
no hi arriben en
règim d’igualtat.
Per a les professions jurídiques,
aquesta només
pot ser entesa
com a l’exercici
en servei a l’interès col·lectiu,
compromís ètic
per a la reducció de les desigualtats socials i per a la protecció dels
col·lectius més vulnerables.

NO ES TRACTA
DE SOLIDARITAT,
VOLUNTARISME,
CARITAT O
FUNCIÓ SOCIAL
CORPORATIVA
COM A QUOTA
PARTICIPATIVA
PER A L’ACCÉS ALS
DRETS DELS QUE
NO HI ARRIBEN EN
RÈGIM D’IGUALTAT
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els seus agents en guarden curosament el llenguatge i
dinàmiques críptiques. El llenguatge de poder.

Aquest objectiu va molt més enllà de la reivindicació
dels drets de la ciutadania fins les últimes instàncies
judicials, més enllà de l’existència d’un torn d’ofici ampli
i dignament cobert, de les defenses “pro bono” i els
judicis estratègics.
No podem ser tècnics asèptics del Dret. Formem part
d’un conjunt d’institucions, d‘ agents que s’erigeixen en
garantir els drets civils, polítics i socials; però malgrat
això, actuem en gran mesura al marge de tot aquest
engranatge. Com si la nostra intervenció es pogués disseccionar de l’entorn i la Societat en que es circumscriu.
Actuar en termes de responsabilitat en la gestió de la
nostra funció social és partir d’un funcionament més interdisciplinar i compartit, tant amb les pròpies persones
afectades com amb la resta de professionals del món
social, sanitari i educatiu.
Perquè com a professionals amb coneixements i capacitats dins el sistema de justícia, el simple manteniment
del nostre exclusiu espai de poder, la seva reivindicació i
ampliació, no només no transforma, sinó que perpetua la
desigualtat. En aquest sentit, hem d’entendre la nostra
funció social com a foment de formes més horitzontals
de participació i gestió dels drets.
Les persones que es veuen immerses en situacions jurídiques de qualsevol tipus, tinguin la posició que tinguin
dins el procés, senten un alt grau d’inseguretat i impotència. Aquest sentiment que intrínsecament comporta
la situació conflictiva, es veu agreujat per l’entrada a
l’univers jurídic que no només desconeixen, sinó del que

L’actuació lletrada resulta, en aquest marc, la delegació
cega, tot i confiada, de les nostres vides a un tercer.
Masses vegades les persones no entenen els seus
processos, ni se senten part de la resolució. La nostre
funció social es aquí fonamental, i implica acostar el
món del dret als ciutadans i ciutadanes per ell afectats per tal de fer-lo comprensible, per tal de possibilitar als nostre clients la re apropiació del conflicte i de
la seva solució.
Perquè al marge
de les qüestions
AIXÍ DONCS, I EN
més tècniques,
COHERÈNCIA, LA
allò parla de la
FUNCIÓ SOCIAL DE seva vida, i la
resolució
L’ADVOCACIA PASSA seva
ha d’atendre a
aquesta en la seva
PER GENERAR
integritat. Facilitar
LA MÀXIMA
aquest diàleg ha
AUTONOMIA
de ser una de les
principals
CIUTADANA EN EL nostres
funcions.

CONEIXEMENT,
RECLAMACIÓ I
DEFENSA DELS SEUS
DRETS

Així doncs, i en
coherència, la
funció social de
l’advocacia passa
per generar la
màxima autonomia ciutadana en el coneixement, reclamació i defensa dels seus drets. Perquè la regla de proporcionalitat
entre capacitat econòmica i accés als drets només es
pot trencar quan la ciutadania, per ella mateixa, coneix
i reclama. Quan l’acció i relació de la professió amb
aquesta esdevé més horitzontal i “empoderadora”.
Quan aquest espai de poder es dilueix en tot allò que la
nostra capacitat de traducció d’enunciats jurídics complexos ho fa possible.
Quan no totes podem (o disposem del temps) per arribar
al TEDH a lluitar pels nostres Drets, quan creiem que els
Drets són al nostre dia a dia, només el seu coneixement
i la màxima capacitat d’acció per part de tots i cadascun
dels ciutadans pot equilibrar la balança.
Fer-ho possible esdevé la nostra funció social.
Com diríem a IACTA, la nostra utopia és la tendència a
l’autodestrucció.

XARXES SOCIALS I
ÚS DE LA FACULTAT
SANCIONADORA
L’autora realitza una succinta i clarificadora exposició dels supòsits de fet que poden
arribar a sancionar-se per part de l’empresari en la nova realitat que s’ha imposat amb l’ús
de les diferents xarxes socials, alhora que fa menció de les diferents resolucions judicials
emeses en aquest innovador àmbit.

Alba Lladó
Col·legiada Núm. 36.790

L

es xarxes socials han adquirit una gran rellevància en la vida de les persones.

Aquestes les utilitzen per a compartir amb
els seus seguidors, amics o contactes, aspectes del seu dia a dia, assoliments importants en la seva trajectòria professional, experiències i
viatges, i opinions sobre temes d’actualitat, entre altres.
El problema pot sorgir quan les publicacions, més enllà
de l’esfera estrictament personal, tenen un impacte en
la seva vida laboral.
Així, encara que les xarxes socials poden ser eines molt
útils en el terreny professional, són nombroses les ocasions en què els/as treballadors/as, de manera conscient
o no, perjudiquen la reputació i imatge de l’empresa
emetent comentaris contraris a les seves normes ètiques, pronunciant-se en el seu nom o revelant informació sensible. Què poden fer les corporacions en aquests
casos? És millor prevenir o ser reactius?
En primer lloc, les companyies poden aplicar mecanismes de prevenció perquè situacions d’aquest tipus no
es produeixin.
És freqüent, en aquest sentit, elaborar una política
empresarial d’ús de les xarxes socials, on es regulin nor-

mes clares per a la deguda diligència en la publicació de
continguts amb potencial impacte a nivell professional,
així com les conseqüències del seu incompliment.
Sovint, algunes corporacions opten per incloure tal regulació en els tradicionals Codis de Conducta o Manuals de
l’Empleat, que també
són eines útils (i molLES COMPANYIES tes vegades complementàries) a aquest
PODEN APLICAR
efecte.

MECANISMES
DE PREVENCIÓ
PERQUÈ
SITUACIONS
D’AQUEST
TIPUS NO ES
PRODUEIXIN

Addicional o alternativament, en termes
preventius, es pot oferir formació especialitzada a la plantilla a fi
que l’ús de les xarxes
socials s’ajusti en tot
cas als criteris corporatius, recordant a les
persones treballadores
que tot el que es publica en la xarxa, fins i tot
si s’elimina, deixa petjada. És important que coneguin en
quina mesura poden involucrar a l’empresa en les seves
publicacions, així com pautes per a assegurar que aquestes s’emeten a títol personal.
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Dit això, la veritat és que fins i tot en els casos on la
companyia compta amb les eines idònies i ha format al
seu personal, es fa sovint necessari recórrer a l’ús de la
facultat sancionadora a fi de reaccionar davant publicacions inapropiades.
En aquest sentit, apuntar que, atès que en termes generals la confiança no admet graus, en aquesta mena de
supòsits el més freqüent és que les companyies siguin
reticents a aplicar sancions temporals (com una suspensió d’ocupació i sou) i decideixin executar directament la
màxima sanció: l’acomiadament.
Doncs bé, fent un repàs dels pronunciaments judicials
que s’han vingut dictant en els últims anys en aquesta
matèria, cal portar a col·lació en primer lloc el del Tribunal
Superior de Justícia d’Andalusia emès en 2017, que va
estudiar l’acomiadament d’un treballador que havia publicat comentaris ofensius i difamatoris amb greus insults i
desqualificacions cap a companys de treball i directius de
l’empresa per a la qual treballava, a través del seu compte
personal de Facebook.
A nivell jurídic, es va considerar que l’actuació del treballador suposava una clara transgressió de la bona fe contractual, per la qual cosa es va declarar la procedència de
l’acomiadament disciplinari.
En signe contrari, fa pocs mesos el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va declarar la improcedència de l’acomiadament d’una treballadora d’una funerària que havia publicat, en una xarxa social a través del seu perfil personal,
fotografies seves dins d’un taüt. En aquest cas, la Sentència va entendre que, malgrat haver protagonitzat la treballadora un comportament infantil, aquest no va ser malèvol i,
per tant, no justifica la imposició de la màxima sanció.
Hi ha altres supòsits on l’afectació a la Companyia s’ha
produït de forma més indirecta. Així, per exemple, en
2012 es va considerar com a procedent l’acomiadament
d’un treballador que, estant en situació d’incapacitat
temporal, va publicar una sèrie de continguts en xarxes
socials dels quals es desprenia que, entre altres activitats,
es dedicava a servir copes en un bar.
I, finalment, en 2018 un Jutjat social de Palma es va
pronunciar en un dels casos que més repercussió ha
tingut en aquesta matèria. Concretament, es va procedir a l’acomiadament d’un empleat que, a través del seu
compte personal de Facebook, es va burlar de la situació
a Síria amb imatges ofensives. El particular del cas era
que aquest empleat, en el seu perfil, tenia publicada l’empresa per a la qual treballava -com és freqüent-, per la qual
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cosa es va fer viral una petició popular per part dels usuaris d’aquesta plataforma, de deixar de ser clients de la
companyia. En conseqüència, judicialment es va considerar que això perjudicava la imatge i reputació de l’empresa, especialment considerant que aquesta disposava d’un
Codi ètic en el qual es promulgaven uns valors totalment
contraris a tals publicacions.
Per descomptat, no tots els “posts” poden considerar-se
com a susceptibles de ser sancionats amb mesures disciplinàries, requerint-se que tinguin un caràcter ofensiu,
que existeixi intencionalitat i/o que afectin la reputació
empresarial.

PER DESCOMPTAT, NO TOTS ELS
“POSTS” PODEN
CONSIDERAR-SE
COM A SUSCEPTIBLES DE SER SANCIONATS AMB
MESURES DISCIPLINÀRIES (...) EN
PARAULES DE LA
DOCTRINA MAJORITÀRIA, S’HA
DE DONAR LA
NECESSÀRIA PROPORCIONALITAT ENTRE LA
CONDUCTA I LA
SANCIÓ (...)

En paraules de la
doctrina majoritària,
s’ha de donar la
necessària proporcionalitat entre
la conducta i la
sanció, havent de
ser la primera greu
i culpable, i deu així
mateix analitzar-se
de manera casuística el contingut de
les publicacions, a
fi de valorar si les
decisions empresarials són ajustades
a Dret.
I, lògicament, s’han
de respectar també
tant les garanties
procedimentals
com els drets fonamentals potencialment en joc com,
per exemple, el de
la llibertat d’expressió o el de la
intimitat.

Amb tot, veiem
com les xarxes socials no sols han canviat les relacions
interpersonals i la manera en què ens comuniquem i
compartim les nostres vivències, sinó també les eines
corporatives que elaboren les empreses, així com l’ús
que fan aquestes de la seva potestat sancionadora, la
qual està sent actualment objecte d’interpretació per part
de les nostres instàncies judicials i que, per tant, no està
exempta de creativitat i innovació.

EL COL·LEGI ES MOU
REIVINDIQUEM L’ASSISTÈNCIA
LLETRADA A LES VÍCTIMES DE
VIGE DES DEL MOMENT PREVI
A LA INTERPOSICIÓ DE LA
DENÚNCIA
Amb motiu del “Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència de gènere”, que es commemora cada 25 de novembre, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Mª Eugènia Gay, la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, i d’altres membres de la Junta de Govern, juntament amb representants
de la Comissió de Dones Advocades, encapçalades per la
seva presidenta, Teresa Blasi, entre d’altres persones, es
van concentrar a l’ICAB per mostrar el seu més absolut
compromís en la lluita contra aquesta xacra social.

rantir que aquella rebi una informació completa dels drets
que l’assisteixen des del principi, així com un acompanyament adequat al llarg de tot el procediment que les empari,
també, emocionalment.
En el transcurs de l’acte reivindicatiu es va destacar que
en els 10 primers mesos de 2019 s’havien realitzat 3.544
designacions de lletrat o lletrada per atendre a víctimes de
violència de gènere en la demarcació territorial de l’ICAB
(Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú).
Aquesta xifra suposa un augment del 4,82%, ja que durant
el mateix període de 2018 es van realitzar un total de 3.381
designes. Es va assenyalar també que el nombre de designes per violència de gènere del Torn d’Ofici de l’ICAB augmenta any rere any; entre l’any 2014 i fins al 2018 aquest
increment va ser del 16,85%. Aquestes actuacions les van
realitzar els 1.156 advocats i advocades inscrits en el Torn
d’Ofici de l’ICAB, els quals han hagut de realitzat un curs
en la matèria per poder portar la defensa d’aquests afers.
Del total de designacions realitzades en el que va d’any,
en un 14,64% el lletrat o lletrada havia realitzat la primera
assistència en seu policial, fet que suposa un lleuger augment respecte l’any 2018 (en el qual únicament un 13,22%
van acudir a comissaria acompanyades per advocats o
advocades de torn d’ofici de l’ICAB). Malgrat els avanços
és va fer palès la necessitat
Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va recordar
que les víctimes de violència de gènere estan emparades per
Justícia Gratuïta i que la designació de Torn d’Ofici per a una
víctima de VIGE inclou tots els procediment penals o civils
que es tramiten davant els Jutjats de Violència sobre la Dona
durant els dos anys de vigència de la designa, en els quals la
interessada té sempre designat el mateix professional.

En el marc d’aquest acte i davant l’increment constant de
víctimes mortals per violència de gènere -que ja supera en el
que va d’any el mig centenar de dones- des de l’ICAB es va
afirmar que que l’advocacia, com a garant històric i custodi
de les llibertats públiques i dels drets humans, ha de ser un
motor per combatre aquesta situació injustícia que es projecta sobre la meitat de la població i que revela l’existència de
grans desigualtats estructurals entre homes i dones.
Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també es va
voler ressaltar la importància de l’acompanyament i de
l’assistència jurídica a les víctimes de violència de gènere
en el moment previ a la interposició de la denúncia per ga-

Pel que fa a les designacions sobre ‘investigats’ o detinguts per violència de gènere, fins a finals d’octubre es van
realitzar un total 6.032, fet que suposa un increment d’un
2,08% sobre el mateix període de l’any 2018, en el que es
van materialitzar un total de 5.909 designacions.
En relació a les víctimes de VIGE en l’àmbit territorial de
l’ICAB, es va alertar que s’havia ampliat el perfil de víctimes entre el col·lectiu de dones refugiades, transgènere
i víctimes de tràfic. Per tot l’exposat anteriorment, l’ICAB
considera necessari adoptar un seguit de mesures per
lluitar contra aquesta xacra social com són: que hi hagi un
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Pacte d’Estat sobre la violència de gènere (VIGE) perquè
es pugui unificar el tractament que s’ofereix a les víctimes i evitar les diferències entre comunitats autònomes
existents actualment, incorporar el Conveni d’Istanbul
a l’ordenament jurídic espanyol i promoure la formació
especialitzada i amb perspectiva de gènere entre tots els
professionals que intervenen en procediments de violència de gènere.
Per la seva banda, la Comissió de Dones Advocades de
l’ICAB, encapçalada per la seva presidenta, Teresa Blasi,
va llegir un Manifest a través del qual van reclamar que es
posi en valor la importància de reconèixer a tots i cada un
dels àmbits en què pugui tenir lloc la violència masclista,
d’acord amb el que estableix la Llei catalana de l’any 2008,
ja que la violència de gènere té en tots els casos la mateixa
arrel i cal combatre-la de manera conjunta. En aquest text
també van apel·lar a la importància de la formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics per contribuir a
una nova visió de món en què qualsevol contacte sexual
no desitjat sigui considerat sempre una agressió i per això
demanaven la modificació de les lleis que qualifiquen de
forma diversa les agressions en funció del grau de resistència de la víctima.

POSEM EN VALOR
A L’ADVOCIA D’OFICI
El Col·legi de
l’Advocacia de
Barcelona està
realitzant una
campanya de
màrqueting a les
xarxes socials
per reivindicar la
figura de l’advocat i advocada
del Torn d’Ofici. Els més de
3.000 companys i companyes adscrits fan possible
aquest servei públic que garanteix el dret a la tutela
judicial en condicions d’igualtat per a tota la ciutadania
i són el símbol d’una advocacia compromesa, independent, capacitada, valenta i mediadora.
Aquesta campanya també destaca que els advocats i advocades que presten aquest servei són molt ben valorats per
la ciutadania, ja que reben un 9,1 sobre 10.

El Col·legi es mou 23

Malgrat la important tasca social que desenvolupen, els
mòduls de pagament que cobren per les actuacions realitzades estan valorades molt per sota del que estableix el
propi mercat, per aquest motiu des de l’ICAB s’ha volgut
reivindicar, un cop més, la necessitat de dignificar als professionals que presten aquest servei.
Per fer possible aquesta campanya de comunicació comptem amb el testimoni d’advocats i advocades adscrits al
servei als quals volem agrair la seva participació per donar a
conèixer el veritable Torn d’Ofici.

L’ICAB PREMIAT PER ASCOM
PER LA SEVA PROMOCIO DEL
COMPLIANCE
En el marc de la tercera edició dels ‘premis de l’Associació
Espanyola de Compliance (ASCOM)’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va ser premiat, en la categoria institucional,
per la seva tasca per afavorir la professionalització, la difusió
i la consolidació del Compliance dins l’advocacia i la societat.
Amb aquest premi, l’ICAB es consolida com a Corporació
referent en aquesta matèria i posa en alça el màster que
imparteix per formar a futurs experts en aquest àmbit.
El secretari de la Junta de Govern, Jesús Sánchez, i el
diputat responsable de la Comissió de Transformació Digital
de l’ICAB, Rodolfo Tesone, van recollir el guardó en el marc
de la celebració a Madrid de la tercera edició del ‘Dia del
Compliance Officer 2019’, que es commemora el 21 de
novembre.
ASCOM també va premiar en aquesta edició a Microsoft
Ibèrica SRL (categoria Empresa), Europa Press (categoria mitjans de comunicació) Elisenda Pareja, Compliance
Officer de Novartis Farmacèutica (categoria individual)
Rafael Aguilera Gordillo (categoria Jove under 35) i Natalia
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Núñez ja Said Carlos Montes (en la categoria Certificat
CESCOM).

REGISTRE HORARI I DRETS
DIGITALS DEL TREBALLADORS,
TEMES PRINCIPALS DEL II
CONGRÉS DE DRET LABORAL
Prop de 300 persones van assistir els dies 14 i 15 de novembre, a la II edició del Congrés de Dret Laboral, que va
organitzar la secció de Dret Laboral de l’ICAB amb l’objectiu d’analitzar les darreres novetats en aquesta matèria.
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Aquesta anàlisi va ser possible gràcies a la participació com
a ponents de magistrats i magistrades, advocats i advocades, inspectors i inspectores, experts i expertes jurídiques,
que seran els encarregats d’intervenir en les diferents
ponències previstes al programa.
La clausura del II Congrés de Dret Laboral la va realitzar
Josep Ginesta, secretari General de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

L’ICAB PIONER EN
L’ORGANITZACIÓ DE LA I
JORNADA DE DRET TURÍSTIC I
SOSTENIBILITAT URBANA
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va organitzar la I
Jornada de Dret Turístic i Sostenibilitat Urbana amb l’objectiu d’abordar dos grans temes que afecten als principals
destins turístics urbans: d’una banda, les problemàtiques
derivades de l’existència de pisos turístics, especialment
en relació als Estatuts de la comunitat de propietaris i les
plataformes de comercialització, i de l’altra, les regulacions
jurídiques relacionades amb els vehicles, tractant els casos
concrets dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC),
dels vehicles de mobilitat personal i d’ús compartit.

El Congrés va ser inaugurat per Chakir El Homrani Lesfar,
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Emma Gumbert, diputada de la Junta de
Govern de l’ICAB i Enrique García Echegoyen, president
de la Secció de Dret Laboral del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona.
Els temes que es van abordar en aquesta segona edició
del Congrés van ser: el compliment de la LOPD en la pràctica de la prova; els drets digitals dels treballadors, com ara
el dret a la intimitat i la desconnexió digital; el control del
temps de treball i registre de la jornada; o la conciliació de
la vida laboral i familiar.

La inauguració de la Jornada, celebrada el passat 21 de novembre, va anar a càrrec del diputat de la Junta de Govern
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona Alejandro Fuen-
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tes-Lojo i del director general de Turisme de la Generalitat
de Catalunya, Octavi Bono. La fila zero de l’acte va comptar
amb l’assistència del vicedegà de l’ICAB, Joaquim de Miquel, entre altres autoritats.
La Jornada sobre Dret Turístic i Sostenibilitat Urbana es
va dividir en cinc taules rodones d’anàlisi.
En la primera es van abordar les novetats legals i jurisprudencials sobre la regulació dels vehicles de lloguer amb
conductor (VTC); en la segona taula rodona es va posar el
focus d’atenció en la regulació jurídica dels ‘Huts’ i la seva
problemàtica pràctica, a més de la incidència de prohibicions
d’ús turístic en els Estatuts de les comunitats de propietaris.
El règim sancionador en el dret d’habitatge i turístic, fent
especial referència a les plataformes i portals de comercialització va ser el tema principal de la tercera taula. La regulació
dels vehicles de mobilitat personal i de vehicles d’ús compartit, fent èmfasi en el règim de llicències i la reglamentació
de l’espai urbà, es va tractar en la quarta taula rodona; i per
últim es va analitzar la regulació turística arran de la Directiva
de Serveis i Competència (Dret comunitari).
Entre els ponents de la Jornada cal destacar la participació
de Rafael Toledano Cantero, magistrat del Tribunal Suprem;
Manuel Táboas Bentanachs, president de la Secció 3a de
la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya; Rocio Perteguer Prieto, directora
del Servei de Medi Ambient, Consumidors i Usuaris del
Col·legi de Registradors; Anna Martínez Ribas, subdirectora
general d’Ordenació i Inspecció Turística de la Generalitat
de Catalunya, a més d’advocats i advocades i professors
universitaris experts en la matèria.
En la Jornada hi van participar com a moderadores les diputades de la Junta de Govern Susana Ferrer i Cristina Vallejo,
mentre que l’advocada i presidenta de la Secció de Dret
Administratiu de l’ICAB, Cristina Gómez Nebrera, va cloure
la I Jornada de Dret Turístic i Sostenibilitat Urbana.

ANÀLISI A L’ICAB DE
‘L’ART DE PROVAR’
Els passats 28 i 29 de novembre va tenir lloc a l’ICAB el IV
Congrés de Prova Judicial sota el lema ‘La prova en acció.
Estratègies processals’. Aquest Congrés, organitzat conjuntament el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i
l’Associació de Probàtica i Dret Probatori (APDP) va ser un
homenatge a la figura del professor Lluís Muñoz Sabaté.

El secretari de l’ICAB, Jesús Sánchez, juntament amb Joan
Picó, president de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori,
i Vicente Pérez Daudí, director de la Càtedra UB Manuel
Serra, i el diputat de la Junta de Govern de l’ICAB Frederic
Munné van presidir la taula inaugural del Congrés.
En el transcurs del IV Congrés de Prova judicial es va analitzar la pràctica de la prova des d’una perspectiva dinàmica,
és a dir, des de la pròpia actuació en el procés, ja que en
la resolució de conflictes, les estratègies probatòries de
les parts són vitals per aconseguir la victòria en un procés.
També es van exposar els resultats de dos assajos clínics
realitzats sobre proves personals (testifical i pericial) per
part de l’Associació de Probàtica i Dret Probatori.

CONVENI ICAB-ELTA
PER FOMENTAR LA
TRANSFORMACIÓ DIFIGITAL
I EL LEGAL TECH
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i l’Associació Europea de Legal Tech (ELTA) van signar un acord de
col·laboració per establir un marc de cooperació que faciliti
l’intercanvi de coneixements, fomentar la formació i el desenvolupament d’iniciatives relacionades amb la transformació digital entre els seus membres, entitats i organitzacions
associades.
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La signatura de l’acord el van formalitzar la degana de l’advocacia barcelonina, Mª Eugènia Gay, i el president d’ELTA, Tobias Heining, gràcies a l’impuls de la vicepresidenta
d’ELTA María Jesús González-Espejo, i va comptar amb
l’assistència del diputat de la Junta de Govern de l’ICAB
responsable de la Comissió de Transformació Digital, Rodolfo Tesone.
Arran de l’acord ELTA es va adherir a la ‘Carta de Barcelona
pels Drets Digitals de la Ciutadania en l’era Digital’ i l’ICAB
va ser considerada “Institució associada” a ELTACON 2019,
el Congrés europeu d’LegalTech 2019, que es va celebrar a
Madrid del 20 a 22 de novembre

NOUS ÒRGANS DE DIRECCIÓ A
LES SECCIONS DE DRET CIVIL I
DE DRET SANITARI DE L’ICAB
De conformitat amb les previsions de l’article 22.6 del
Reglament de la Comissió de Cultura i Formació de l’ICAB,
la Junta de Govern, reunida en sessió de 3 de desembre
de 2019, va acordar desconvocar les eleccions inicialment
previstes per al 16 de desembre de 2019 per proveir els
càrrecs dels òrgans de direcció de les Seccions de Dret
Civil i Dret Sanitari de la Comissió de Cultura i Formació
que seguidament s’indiquen i declarar electes les candidatures úniques proclamades integrades pels companys i
companyes següents:
Secció de Dret Civil
President: Miquel Serra i Camús. Vicepresidenta: Chantal
Moll de Alba Lacuve. Secretària: Marta Legarreta Fontelles Vocals: Ramón Ángel Casanova Burgués, Meritxell
Gabarró i Sans, Jaume Tarabal i Bosch, Josep Maria Espinet
Asensio i Maria de Montserrat Romaguera i Edo
Secció de Dret Sanitari
Presidenta: Lucia Cristea Uivaru. Vicepresident: Ramon
Figueras Sabater. Secretària: Mireia Aznar Martín. Vocals:
Miguel Alias Ferrer, Núria Gómez Marichalar, Mercedes
Gras Balaguer, Josep Maria Bosch Vidal i Ignasi Pidevall
Borrell.
Nou Comitè Executiu a la Comissió de Dret Penitenciari
de l’ICAB
De conformitat amb les previsions de l’article 14.6 del
Reglament de la Comissió de Dret Penitenciari la Junta de
Govern, reunida en sessió de 3 de desembre de 2019, va

Món Jurídic · #326 · Desembre 2019/Gener 2020

acordar desconvocar les eleccions inicialment previstes per
al 16 de gener de 2020 per proveir els càrrecs del Comitè
Executiu de la Comissió de Dret Penitenciari que seguidament s’indica i declarar electa la candidatura única proclamada integrada pels companys i companyes següents:
Comissió de Dret Penitenciari
President: Carlos Martínez Mirón. Vicepresident: Ferran
Marsol Vázquez. Secretària- tresorera: Inés Guardiola
Sánchez. Vocals: Alessio Castellano, Laura Bardají Salinas,
Helena Martínez Villar, Jesús Solar Rodríguez, Eva Maria
Vivo Cerrada, Luis de las Heras Vives, Greta Komini, Antonio Freire Magadaleno.

propers esdeveniments

SANT RAIMON DE PENYAFORT
2020
Amb el lema «Advocacia oberta al món», del 14 de gener al
2 de febrer se celebrarà Sant Raimon de Penyafort 2020, la
festa anual de l’advocacia barcelonina.
Un any mes us presentem un programa molt complet amb
activitats diverses i per a tots els gustos. Des de la Sessió
Solemne i els homenatges de 25 anys de col·legiació, el
sopar de Gala -que enguany se celebrarà el divendres 31
de gener- les conferències de formació, les Trobades de
Barcelona- Memorial Jacques Herny, el lliurament dels premis i medalles de la Corporació i els actes en record dels
advocats i advocades que han traspassat.
Sant Raimon també és sinònim d’activitats culturals i
lúdiques. Entre aquestes cal destacar el teatre, el tradicional concert de la Coral, la visita guiada per la Biblioteca i la
Sagrada Família, i les activitats esportives, entre les quals
cal assenyalar el partit de futbol femení.
La solidaritat també pren el seu protagonisme a través del
Mercat Solidari i els més petits de la casa podran assistir al
Diverticab, l’espectacle infantil dissenyat especialment per
a ells.
En aquest Món Jurídic trobareu encartat el programa, que
també podeu consultar a la pàgina web:
http://www.santraimon.cat
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Al Sant de Raimon de Penyafort, els protagonistes sou els
col·legiats i col·legiades de l’ICAB. Inscripcions obertes! Us
hi esperem!

MÀSTER EN DRET I ESPORT
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona organitza el Màster
en Dret i Esport, formació especialitzada eminentment
pràctica, que s’iniciarà el proper 15 de gener de 2020, a
través de la qual es facilita el coneixement transversal de
totes les branques del Dret relacionades amb l’esport,
en els diversos àmbits d’aplicació (administratiu, mercantil,
esportiu disciplinari i sancionador, de gestió, principalment).
Es facilita la possibilitat de realitzar el Màster per Mòduls
Mòdul 1. Legislació de l’esport,
Mòdul 2. Marc legal i fiscal de l’esport professional i Mòdul
3.- L’organització administrativa de l’esport).
No ho dubtis, amb la realització d’aquest màsters tens al
teu abast una nova sortida professional.
Reserva la teva plaça al web col·legial!

MONOGRÀFIC RJC
‘EL RÈGIM DE LA PROPIETAT
HORITZONTAL: DOCTRINA I
JURISPRUDÈNCIA’
Properament la seu de l’ICAB acollirà la jornada RJC, en
la que es debatran en profunditat les novetats legislatives
i jurisprudencials en matèria de propietat horitzontal. En
la jornada, a més, es presentarà el nou llibre monogràfic
publicat per la Revista Jurídica de Catalunya.
La temàtica s’analitzarà des de múltiples vessants: civil, processal, de la praxis notarial, registral i tributària. Properament
publicarem el programa complet. Reserva’t les dates!

PRIMERES JORNADES EUROPEES
DE LA MEDIACIÓ
Els dies 22 i 23 de gener se celebrarà a l’ICAB la primera
edició de les Jornades Europees de Mediació amb motiu
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de la celebració del Dia Europeu de la mediació i les commemoracions que es faran al llarg de tota la setmana.
Les diferents activitats programades tenen com objectiu
l’estudi del Dret Comparat i dels estandards europeus per
a la implantació definitiva d’una mediació de qualitat, així
com la incorporació de la normativa europea al nostre Ordenament Jurídic
Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant conferències magistrals, debats en cercles, estudi de casos reals i
diàlegs amb l’administració.
Consulta el programa detallat a www.icab.cat

INSCRIPCIÓ OBERTA PER A
L’EDICIÓ DEL MARÇ DE L’EPJ
El proper mes de març s’inicia una nova edició del Postgrau
en Pràctica Jurídica de l’ICAB, la formació pràctica idònia
per iniciar-se en l’advocacia ja que facilita les eines que potencien la destresa i experiència necessària als llicenciats
i llicenciades o graduats i graduades en Dret que vulguin
exercir la professió. Els alumnes han d’escollir dues de les
set àrees; civil, penal, laboral, administratiu, mercantil, família i financer en horari de les 16.00 a les 18.30.
En el transcurs del postgrau de l’EPJ els alumnes treballen
sobre supòsits reals, intervenen en simulacions de judicis a
les aules, poden fer voluntàriament pràctiques en despatxos i es traslladen a l’Escola Judicial per intervenir com a
advocats en la defensa de diferents casos davant jutges.
Les pràctiques realitzades estan homologades pel Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE) i pel Consell de
l’Advocacia Catalana.
No ho dubtis, si vols iniciar-te en l’advocacia aquesta és la
formació que necessites!
Reserva la teva plaça al web de l’ICAB!

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: Albert de Semir Compte, Fermín Gavilán Pasaron i Felipe Santos Ollé.

Seccions
GRUP DE
L’ADVOCACIA JOVE

PODEN LES EMPRESES LIMITAR LA
LLIBERTAT IDEOLÒGICA DELS SEUS
TREBALLADORS?

Pere Vidal López
Col·legiat Núm. 32.776

L’article 9 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals (“CEDH”) consagra
la llibertat de pensament, consciència i religió, entesa
com la llibertat de tota persona a manifestar les seves
conviccions en públic, sense més limitacions que
aquelles previstes per la Llei com a mesures
necessàries per a garantir la seguretat, l’ordre, de la
salut o de la moral públiques, així com la protecció dels
drets o les llibertats dels altres.
Aquests drets, que podem entendre incardinats com a
“llibertat ideològica”, el trobem recollit a l’article 16.1 de
la nostra Constitució, i ha estat objecte d’un ampli anàlisis i desenvolupament per part de la doctrina
constitucional.
Si baixem a l’àmbit estrictament jurídic-laboral, ens
trobem amb molts casos on la vulneració d’aquest dret
fonamental ha suposat la declaració de nul·litat dels

acomiadaments, sent el supòsit clàssic les extincions
derivades de l’entrada d’un nou equip de govern a les
institucions públiques (per exemple, Sentència del JS 9
de València de 12 de febrer de 2015 o TSJ de Castella-La
Mancha de 19 de desembre de 2013, sobre acomiadaments produïts a Ajuntaments).
Ara bé, aquesta llibertat ideològica, a la que habitualment va íntimament lligada la llibertat d’expressió (art.
20.1 CE i 10 CEDH) poden quedar limitats en el cas
d’aquelles empreses denominades “ideològiques, de
tendència o d’opinió”, com poden ser els partits polítics,
sindicats, entitats esportives, premsa, etc. que a
aquests efectes no són una empresa qualsevol.
En aquestes empreses, tal i com explica la STSJ de
Madrid de 8 de juliol de 2014, el “producte” que es
comercialitza no deixa de ser la ideologia i l’actuació de
l’entitat, caracteritzada, precisament, per una deter-
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minada línia de pensament, opinió o ideologia, que els
seus empleats han de seguir, o al menys no contradir
públicament.
I això es així, en tant que el treballador de l’empresa de
tendència, participa en aquesta necessària congruència
entre l’oferta ideològica i la demanda (afiliats al partit o
sindicat, simpatitzants, etc.), sent la imatge d’aquestes
empreses molt més sensible que la d’una empresa
qualsevol.
Com es pot observar, comencen a confluir els drets
fonamentals (llibertat ideològica enfront de llibertat
d’expressió) de diferents subjectes: el treballador i
l’empresa de tendència, drets entre els quals no es pot
establir un rang sinó una ponderació (STC de 12 de juny
de 1996).
Per tant, una de les conseqüències més evidents que
pot tenir la dependència jurídica i la subjecció a un criteri
ideològic és la possibilitat d’exercir un acomiadament
disciplinari per dissonància amb la ideologia empresarial,
sense que aquest acomiadament hagi de ser declarat
nul per vulneració de drets fonamentals.
Un clar exemple el trobem a la Sentència del TSJ de
Catalunya de 6 de juliol de 2017, on la Sala havia de
determinar si les declaracions que va fer a un portal d’internet el màxim responsable de comunicació d’un partit
polític, tenien l’entitat suficient per justificar l’acomiadament, per haver anat el treballador més enllà dels límits
que li imposa la llibertat d’expressió i ideològica en empreses d’opinió - com ho és el partit polític on prestava
els seus serveis, insistim, com a màxim responsable de
comunicació -.
I, tal i com ens recorda aquesta Sentència, no hem
d’oblidar que l’exercici de la llibertat d’expressió, vinculat
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a la llibertat ideològica, en les empreses ideològiques o
de tendència, es “molt més modulable que en d’altres
empreses”, ja que aquests drets queden limitats,
precisament, per el corrent ideològic d’aquestes.
Ara bé, el propi Tribunal Constitucional ja va dir, en
Sentències 20/2002 i 106/1996, que la imposició de
severes sancions disciplinaries derivades de l’exercici
d’aquests drets fonamentals i especialment el màxim
retret laboral (acomiadament disciplinari procedent)
únicament escau en aquells casos en que s’han superat
“els límits d’allò admissible”, trobant-nos davant manifestacions o discrepàncies públiques que perjudiquen la
imatge de l’empresa o que van directament en contra
del seu ideari i atempten contra el seu honor, sempre
amb transcendència cap a l’exterior.
En tot cas, com es desprèn de la doctrina constitucional,
només la conductes greus, realitzades amb intenció d’influir en el públic, o que persegueixin causar un impacte
negatiu sobre la credibilitat de l’ideari o les finalitats
perseguides per l’empresa són justificatives de la imposició de la sanció màxima d’acomiadament.
Com a apunt final, destacar alguns supòsits, com es el
cas dels esportistes professionals, on la pròpia normativa legal i convencional ja disposa de límits a la llibertat
ideològica. Així, l’article 7.2 del Reial Decret 1006/1985,
pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals, estableix expressament que “(...)
tindran dret a manifestar lliurement les seves opinions
sobre els temes relacionats amb la seva professió, (...)
sense perjudici de les limitacions que es puguin establir
en conveni col·lectiu, sempre que estiguin degudament
justificades per raons esportives”. Així mateix, l’article
17.2 faculta els clubs a imposar sancions per actuacions
o conductes extra esportives que “(...) menystinguin de
forma notòria la imatge de club o entitat esportiva”.

SYLVIA ENSEÑAT, PRESIDENTA DE ASCOM
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El hecho de contar con un buen
programa de Compliance puede
evitar sanciones a la empresa
Text: Roser Ripoll

Fotografia: Albert Muñoz

ASCOM es la primera asociación profesional de
Compliance creada en España en 2014. ¿Cómo surge
la idea de crearla? ¿Cuáles son los fines de ASCOM?
La idea de crear ASCOM surge en mayo de 2014, a las
puertas de que se aprobara la reforma del Código Penal
del año 2015, ante la ausencia de ninguna asociación
profesional de Compliance (ASCOM fue la primera) y la
necesidad de profesionalizar una función muy nueva y
desconocida en nuestro país. El principal objetivo, por
tanto, siempre fue la profesionalización de la función de
Compliance y la unión de todos los profesionales que la
ejercen en España.
¿Qué papel desarrolla el Compliance Officer? ¿Por
qué es tan necesaria su presencia en las empresas?
El Compliance Officer es la persona en quien los administradores y directivos de una empresa confían para
asegurarse de que existe un entorno de control robusto
que permita prevenir determinadas situaciones de riesgo
que pueden afectar gravemente la confianza de los clientes y del mercado, la reputación y el valor de marca de la
empresa, tales como la corrupción, el fraude interno, las
malas prácticas comerciales o las prácticas fraudulentas
con los clientes. A la luz de esta definición, se puede deducir fácilmente la importancia que tiene su presencia en
la empresa y lo necesaria que es esta figura.

Congreso como la Feria creemos que tienen elementos muy novedosos que van a generar un gran interés.
En concreto, la Feria Europea de la Tecnología Aplicada
al Compliance, en la que se van a exponer las distintas
herramientas informáticas que hay en el mercado para
apoyar las tareas del Compliance Officer, es la primera
de estas características que se celebra en España y, posiblemente, en Europa, y estamos muy satisfechos de la
respuesta que ha tenido entre los expositores y seguro
que también entre
los asistentes.
EL COMPLIANCE

ES UNA PROFESIÓN
EN LA QUE HAY UN
GRAN NÚMERO
DE MUJERES, NO
SOLAMENTE EN
ESPAÑA, SINO EN
GENERAL EN TODO
EL MUNDO.

El lema del Congreso ha sido “Sin
ética no hay futuro” ¿Qué papel
desarrolla la ética
en relación al
Compliance?

Efectivamente,
creo que se trata
de un lema muy
acertado. La ética
es un elemento esencial para el ejercicio de la función
de Compliance y la principal característica que la define.
Ética y Compliance siempre van unidas: un Compliance
Officer nunca busca lo que “se puede hacer” sino siempre lo que “se debe hacer”.

¿Qué ha supuesto para ASCOM organizar en Barcelona y junto al ICAB un congreso pionero como el que
se realizó los días 19 y 20 de septiembre en el ICAB?

¿Cree que el congreso podrá tener continuidad en
próximas ediciones?

Para ASCOM se trata de un evento muy importante,
en el que hemos puesto una enorme ilusión. Tanto el

Dada la muy favorable respuesta que ha habido por
parte de los expositores, de los asistentes y, en general,
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de todas las personas involucradas, estoy convencida
de que tendrá continuidad en próximas ediciones. Por
nuestra parte, desde ASCOM estaremos encantados de
seguir colaborando con el ICAB en su organización en
los próximos años.
¿Qué balance hace del convenio de colaboración con
el ICAB?
ASCOM y el ICAB firmamos un convenio de colaboración en octubre de 2018 que ha tenido unos magníficos
frutos. En el marco de este acuerdo hemos celebrado
distintas sesiones de los Diálogos de Compliance en
Barcelona, todas sobre temas muy interesantes, y ahora
celebramos el I Congreso de Compliance de Barcelona y
la Feria Europea de la Tecnología Aplicada al Compliance.
Creo que es un magnífico balance para el primer año de
vigencia del convenio.
Además de ello, ASCOM y el ICAB firman cada año
convenios de colaboración para que el ICAB forme para
la Certificación de Compliance CESCOM, que es la
certificación profesional que emitimos en ASCOM que
acredita que las personas que la obtienen cuentan con
suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de
Compliance.
El balance de la colaboración entre ASCOM y el ICAB
es, por tanto, sumamente positivo.
¿Qué papel considera que puede desarrollar la abogacía en relación al Compliance?
Si bien la función de Compliance puede ser ejercida por
profesionales provenientes de distintos ámbitos- yo, por
ejemplo, soy ingeniero-, Compliance supone sin duda
un campo de actividad muy atractivo para las personas
licenciadas en Derecho. Se trata de una función multidisciplinar, en la que una persona con una formación
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jurídica puede encontrar un nicho profesional muy interesante. Lo importante es que, sea cual sea la formación
académica que tenga, el profesional adquiera suficientes
conocimientos en el ejercicio de la función de Compliance para que pueda ejercer la función con solidez. Para
ello, la certificación CESCOM a la que me refería antes
y los programas de formación en Compliance como los
que tiene el ICAB son elementos esenciales.
¿Qué ventajas puede suponer para una empresa
contar con un Compliance Officer? ¿Considera que
se puede alcanzar en algún momento empresas más
éticas y responsables gracias a estos profesionales?
El primer objetivo del Compliance Officer, como dije
al principio de la entrevista, es prevenir determinadas
situaciones de riesgo que pueden afectar gravemente
la confianza de los clientes y del mercado, la reputación
y el valor de marca de la empresa. Esto en sí ya es una
ventaja clara para la empresa. Pero luego, además, el
hecho de contar con un buen programa de Compliance
puede evitar sanciones a la empresa (de tipo administrativo o penal), puede suponer una ventaja competitiva
a la hora de obtener subvenciones o concursos públicos, las pólizas de seguros y las líneas de financiación
se pueden facilitar, es un requisito en muchas ocasiones para poder operar en el ámbito internacional y, en
definitiva, puede considerarse como una oportunidad
para diferenciarse de los competidores y para ganar
cuotas de mercado. Aunque suponga un coste para la
empresa, a la larga tiene claros beneficios que es importante valorar.
¿Cree que las empresas están demandando este tipo
de figuras laborales?
Sí, cada vez más es así. Lógicamente, sobre todo las
empresas de gran tamaño son las que han empezado a
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organizar departamentos de Compliance más o menos
numerosos y en las empresas más pequeñas la cosa va
más despacio. Pero es un camino sin retorno, no solo
porque nos movemos en un mundo global en el que
este tipo de prácticas ya es generalizado y no te puedes
quedar atrás, sino porque el “circulo virtuoso” al que me
refería antes (fomento de estas prácticas por parte de las
administraciones públicas en subvenciones y concursos, exigencia de las multinacionales a sus proveedores,
ventajas en la financiación y los seguros, etc.) empujará
a la larga a las empresas más pequeñas también a tener
programas de Compliance.
¿Cómo se puede ayudar a las PYME para que implementen el Compliance?
En ASCOM somos muy conscientes de que una pyme
lo tiene mucho más difícil que una gran empresa, ya que
sus recursos, conocimiento y capacidad para implementar un programa de Compliance son mucho más limitados. Por ello, estamos desarrollando dos programas, uno
en colaboración con Iberdrola y otro con la Diputación
Foral de Vizcaya, para ayudar a las PYME a entender e
implementen sus sistemas de Compliance.
Además, ponemos a disposición de toda la sociedad
una serie de recursos, como por ejemplo los vídeos de
ASCOM sobre Compliance, una serie de vídeos con un
formato corto diseñados para ayudar a los Compliance
Officers a desarrollar las actividades formativas y de concienciación en su empresa.
También, todas las tareas de difusión, como las que
hacemos en el marco del convenio con el ICAB, son una
ayuda muy valiosa para las pymes.
Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se
está trabajando para alcanzar la igualdad entre
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hombres y mujeres en todos los sectores de la
sociedad, como presidenta mujer de ASCOM, ¿Qué
dificultades se ha encontrado para romper el “techo
de cristal”?
Se trata de un tema complejo, que desde luego no
tiene soluciones fáciles. Todo el que vea una foto de
cualquier cumbre de jefes de estado o de cualquier
órgano de decisión importante (tanto en el ámbito empresarial como público) será plenamente consciente de
que el “techo de cristal” de las mujeres es aún hoy, por
desgracia, una realidad. Yo personalmente animo a que
se impulsen todas las iniciativas honestas para intentar
romperlo.
¿Cuál es el papel de la mujer en el mundo del
Compliance?
Curiosamente Compliance es una profesión en la que
hay un gran número de mujeres, no solamente en
España, sino en general en todo el mundo. Recientemente hemos celebrado la reunión anual de la International Federation of Compliance Associations (IFCA)- la
federación internacional que agrupa a las principales
asociaciones de Compliance de distintos países del
mundo- y únicamente había un representante masculino, todas las demás éramos mujeres. Así que en este
sentido hay que felicitar a la profesión.
Le agradeceríamos unas palabras para los
colegiados y colegiadas del ICAB.
La colaboración entre ASCOM y el ICAB es estrecha
y espero tener la oportunidad de volver muy pronto al
Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y, desde luego,
animar a todos los colegiados del ICAB a que se adentren en este apasionado mundo que es Compliance:
¡seguro que no les defraudará!

VOLUNTARIS

RECEPCIÓ A
L’ICAB AMB
MOTIU
DEL 100È
ANIVERSARI
D’ÀLVAR
AGUSTÍ
La degana, Mª Eugènia Gay, el vicedegà, Joaquim de Miquel, i els diputats de la Junta de Govern Cristina Vallejo,
Carmen Valenzuela i Frederic Munné van rebre el passat
26 de novembre, a la seu del Col·legi, a l’advocat i col·legiat Àlvar Agustí amb motiu del seu 100è aniversari.
Agustí va ser un reconegut advocat que va dedicar tota
la seva trajectòria professional a la defensa dels drets
i llibertats de la ciutadania. Cal destacar la seva vocació per ajudar les persones més necessitades, a les
quals va oferir altruistament els seus serveis per tal

de garantir-los el dret a la tutela judicial en una època
en què el dret a un advocat d’Ofici no estava encara
regulat per llei.
Pel contacte periòdic dels voluntaris ICAB amb el company Àlvar Agustí es va poder gestionar aquesta recepció, que sens dubte va ser un moment molt emotiu i
alhora un reconeixement professional i personal.
Els voluntaris ICAB podem i estem fent moltes coses
per a l’advocacia. Contacta’ns!

CAR
CARA

MATERNITAT

Des de Món Jurídic abordem la Gestació per subrogació o també conegud
Espanya cada cop hi ha més parelles que hi recorren per ser pares. S’estim
tècnica, segons l’Associ

Parlem de si caldria legalitzar aquesta tècnica i d’altres aspectes a favor i e
Drets dels Nous Models de Família, Ricardo de la Rosa, i amb la vicepr

Cada cop hi ha més parelles que recorren a la gestació per
subrogació o maternitat subrogada, una tècnica que no és
legal a Espanya però sí en altres països com Canadà, els
Estats Units o Ucraïna. Perquè creu es degut? El fet que a
adoptar a Espanya sigui un procediment complicat contribueix a què les parelles recorrin a aquesta tècnica per ser
pares?
RD: Les persones estan recorrent a la gestació per substitució
perquè tenen un projecte personal que no els facilita actualment
l’adopció, que comporta un procés extremadament lent i complex, davant d’una fórmula que és teòricament més fàcil i directa, tot i que en la pràctica, les coses no siguin ni tan senzilles ni
tan immediates a través d’aquesta alternativa.

MONTSERRAT
PINTÓ
Col·legiada Núm. 17.211
Vicepresidenta de la
Secció de la Infància i de
l’Adolescència

MP: Crec que un dels motius pel quals les parelles acudeixen a
la via de la maternitat subrogada pot ser el mal funcionament de
l’adopció internacional. Hem de reconèixer, en sentit constructiu, que per molts esforços que s‘han fet per regular i millorar
el procés d’adopció -per respondre a l’interès primordial del
menor- s’ha fracassat en moltes ocasions. És evident que s‘ha
millorat en legalitat, transparència, prevenció del tràfic i venta
de menors, subsidiarietat de l‘adopció... però no en celeritat. El
propi Conveni de La Haia en matèria de protecció de menors i
adopció internacional de 1993, disposa en el seu article 35 que
les autoritats competents en la matèria actuaran amb celeritat
amb els procediments d’adopció i això quasi mai s’ha aconseguit i sens dubte ha provocat que algunes parelles que haguessin volgut adoptar recorrin a altres mitjans. Així per exemple, he
parlat recentment amb una parella (declarada legalment idònia
per adoptar internacionalment) que porta més de 8 anys esperant una assignació d‘un menor de més de 7 anys, tot tramitat
per la via legal amb intervenció d’autoritats competents i signatàries ambdues de l‘esmentat Conveni de La Haia. Que això
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da com a maternitat subrogada ja que tot i que aquesta tècnica no és legal a
ma que entre 800 y 1.000 nadons espanyols neixen al món a través d’aquesta
iació ‘Son nuestros hijos’.

en contra de la mateixa amb el president de la Comissió per a la Igualtat de
residenta de la Secció de la Infància i de l’Adolescència, Montserrat Pintó.

passi és sens dubte contrari a l‘interès primordial del menor, és
un greu incompliment i encara més greu pel fet de tractar-se
d’una sol·licitud d’un nen gran que difícilment podrà obtenir altres oportunitats de ser adoptat. És un exemple real dels molts
casos de fracàs del sistema burocràtic de l’adopció en perjudici
dels menors. Crec que és urgent fer un esforç per aconseguir
millorar els procediments d’adopció i és prioritari fer un examen
d’autoconsciència. Tots els organismes implicats han de reconèixer, primer, que hi ha encara molt per fer i millorar i que per
tant s’ha de seguir treballant de forma autocrítica, aprenen dels
erros comesos fins ara per oferir aquesta mesura protectora als
menors desemparats i a la vegada una via molt lloable de tenir
un fill. M’encantaria poder dir que l’adopció ha disminuït perquè
cada cop hi han menys menors amb situació legal d’adopció,
atès que se’ls han pogut aplicar altres mesures de protecció
prioritàries, o perquè els propis governs dels seus país d ‘origen
han avançat en les seves polítiques socials i poden ajudar eficaçment a famílies desestructurades i vulnerables; però això no és
així. Segueixen havent milions de nens necessitats d’una família
i és, moltes vegades, l’engranatge burocràtic el que els està
impedint que puguin ser adoptats.
Creu que s’hauria de legalitzar aquesta tècnica a Espanya?
Perquè?
RD: La situació actual es fonamenta en la declaració de nul·litat
de qualsevol contracte de gestació per substitució a Espanya.
No obstant, això és una pràctica que és legal en alguns països
estrangers i la manca de regulació clara a través de llei i no de
reglaments o instruccions situa actualment els menors nascuts
a l’estranger per gestació per substitució en una clara situació
de desavantatge que vulnera clarament l’interès superior del
menor, davant dels obstacles que troba la determinació definitiva de la seva filiació.

RICARDO
DE LA ROSA
Col·legiat Núm. 21.964
President de la Comissió per
a la Igualtat de Drets dels
Nous Models de Família

38 Cara a cara

MP: No.
Crec que ningú discutirà una evidència i és que és una tècnica
amb un mínim de tres parts molt íntimament implicades (comitents, mare gestant, donants, menor) molt delicada i molt
susceptible de provocar conflicte i que té en alguns aspectes
similituds amb la mesura de l‘adopció.
L‘adopció és també una matèria molt sensible, delicada i
susceptible de provocar conflicte, que es porta treballant i
estudiant des de fa molts anys, amb infinitat de regulacions i
com hem vist encara amb moltes deficiències i fracassos però
a la fi, amb una gran diferència amb la maternitat subrogada,
l‘adopció tracta una problemàtica ja existent, la d’un menor
nascut i abandonat pels seus pares, és a dir, és una mesura
que neix d‘una situació no desitjada ni preconcebuda, ni provocada, ni contractada.... neix com a solució a un problema,
com a mesura protectora per al menor i a la vegada com a
via alternativa a la paternitat biològica. En canvi la maternitat subrogada i tota la seva problemàtica neix d‘un contracte
entre parts per concebre amb intervenció, en ocasions, de
dos donants (masculí i femení) diferents als que faran de
pares i diferents, també, de la dona que el gestarà. És evident
que s ‘anuncia complicat.
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trobar amb una oposició a entregar el menor amb les conseqüències psicològiques i disputes legals que comportaria. Cal
recordar que la nostra legislació no permet la renuncia prenatal i que la mare és mare pel fet del part (Art 235.3 CCcat).
També el dolor de la mare gestant per sentir-se mercantilitzada és innegable, ja que en moltes ocasions no s’arriba a
ser dona gestant per una raó altruista si no per una situació
imperiosa de necessitat i com a via per poder obtenir recursos
econòmics, encara que sigui a costa de la seva pròpia salut.
Complicacions en l‘embaràs i embarassos successius, reaccions diverses a la inseminació dels donats si és el cas...
La mare gestant no és l‘única que pot patir; el menor nascut
d‘aquesta situació tindrà dret a conèixer la seva realitat, qui va
ser la mare que el va gestar, qui van ser els donats i les seves
reaccions un cop més poden ser diverses a innumerables
nivells, així com problemàtiques a nivell mèdic amb impossibilitat de no poder conèixer el seus orígens. I els comitents
també conseqüentment es poden trobar implicats en dolorosos processos de reclamació o ells mateixos en problemes de
parella que provoquin un canvi d’opinió o inclús disputes pel
fill que ha de néixer. En moltes ocasions són víctimes també.

Hi ha qui considera que la “subrogració” provoca patiment en les dones gestants. Què en pensa?

Hi ha hagut diferents propostes de partits polítics per
aprovar una regulació. En cas que es regulés a Espanya,
quins requisits hauria de complir aquesta possible regulació?

RD: La gestació per substitució ha de partir sempre de la
voluntat lliure de la dona gestant. És necessari que el seu
consentiment estigui amplament informat, igual que s’informa
una persona a qui se li practica una intervenció de cirurgia. Entenc necessari que pugui haver un control públic de la situació
social de la gestant que impedeixi qualsevol possible abús i
patiment. La manca de regulació és contrària a l’existència de
control i deixa oberta la porta a l’abús i al patiment. A l’estranger són pocs els països que ofereixen garanties per a la gestant i del que es tractaria és precisament de fer que els drets
de la dona gestant siguin ben protegits, evitant qualsevol abús
o patiment. Hi ha països que, per exemple, limiten el número
de gestacions possibles, o bé exigeixen requisits mèdics específics per a la dona gestant.

RD: La possible regulació hauria de protegir els tres intervinents en la gestació per substitució: la dona gestant, el fill
o filla i el/s pare/s d’intenció. Caldria que quedés ben clar en
primer lloc el conjunt de drets i d’obligacions, els compromisos personals i les seves conseqüències i el camp d’actuació
(sobretot, de la dona gestant) tant abans, durant i després del
naixement. En segon lloc, caldria deixar clar si el model ha
de ser remunerat (com és el cas d’Estats Units) o bé altruista
(com és el cas de Portugal o Regne Unit). I, en tercer lloc,
caldria garantir clarament el dret del fill o filla a poder tenir determinada la seva filiació amb un procediment senzill i no amb
un trànsit inacabable d’obstacles burocràtics.

MP: Sí, crec que pot provocar patiment psicològic, mèdic i
legal en les dones gestants. Diversos estudis mèdics tracten
la vinculació natural del fetus amb la mare durant els seus 9
mesos de gestació. Aquesta vinculació pot despertar infinitats
de sentiments i reaccions naturals incontrolables, impredictibles i impossibles de regular per molt contracte previ que
existeixi. Segons la intensitat d’aquesta vinculació ens podem

MP: És difícil per a mi contestar a aquesta pregunta perquè es
una figura que em crea més dubtes que certeses i que estic
convençuda que pot causar molt dolor a tots els implicats, no
només a la dona gestant. Però si fos el moment de regular,
crec que el primer que s‘hauria de fer es concebre la maternitat subrogada com a una qüestió de caràcter públic amb
intervenció d’ autoritats públiques que poguessin garantir i assegurar que la dona gestant ha estat degudament informada
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de les conseqüències legals, psicològiques i mèdiques entre
moltes altres qüestions.
La realitat és que les parelles viatgen a altres països i
després venen a Espanya amb els fills. Quins problemes
legals es troben quan tornen? Hi ha conflictes d’altre índole?
RD: El gran problema apareix quan les persones que han
viatjat a l’estranger han d’inscriure el naixement al Consolat
espanyol, determinant la filiació del nascut. Només en aquells
països en què la filiació es determini per una resolució judicial
dictada en procés contradictori, serà possible una inscripció
directa. Ara bé: no serà possible determinar la filiació directament a favor de la parella espanyola quan no existeix resolució
judicial, sinó que caldrà mantenir la filiació materna respecte
de la dona gestant, tal com obliga la legislació espanyola i anar
posteriorment a un procediment d’adopció per part del cònjuge o parella estable de qui sí està determinat com a pare. Fins
que no acaba aquest procés d’adopció i la mateixa s’inscriu al
Registre Civil Central, poden passar anys i clarament tot això
ens dona un perjudicat: el fill o filla.
MP: Problemes legals tots atès que és una pràctica prohibida
pel nostre ordenament jurídic i contrària a l’ordre públic espanyol. És difícil contestar genèricament a aquesta pregunta
sense saber amb quina mesura i de quina documentació consta el menor, però potser el més habitual és que arribi amb una
partida de naixement on consta com a mare la gestant i com
a pare l’home comitent, en aquest casos es plantejaria davant
del jutjat corresponent una demanda d’adopció del fill del
cònjuge, basada en un acord pel qual una mare accepta gestar
un menor del qual en renuncia abans del part en contra d’allò
que disposa el nostre ordenament jurídic, sense que tampoc
aquesta mare pugui ser sentida en el posterior procés d’adopció ni s’hagi obtingut el seu consentiment/assentiment amb
garanties mínimes i, per tant, no arribant-se a poder constituir
la tan desitjada adopció.
Creu que és un negoci la gestació subrogada?
RD: Hi ha qui considera que la gestació per substitució no
és més que una tècnica de reproducció assistida més. Per
tant, la gestació per substitució és una activitat econòmica,
si entenem que la reproducció assistida ho és, tant si es duu
a terme a l’estranger, com si es pogués desenvolupar aquí.
De moment, el sistema públic de salut tracta la reproducció
assistida al nostre país d’una manera molt minoritària. I, evi-
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dentment, no tracta la gestació per substitució en cap cas. Ara
bé, el que està clar és que la manca de regulació a Espanya,
mentre existeixi la possibilitat de fer ús de la gestació subrogada a l’estranger fomentarà el naixement de xarxes que
intentaran obtenir un lucre que precisament es fonamenti en
el nostre buit legal i en la voluntat de qui busqui la seva filiació
a l’estranger.
MP: No sempre. Segur que deuen existir col·lectius que
creuen en aquesta mesura i la seva viabilitat i que decideixen
unir-se per treballar-hi per convenciment; però, és innegable
que especialment en països del tercer món, moltes vegades es concep amb una finalitat diferent. Penso que pot ser
semblant amb el que passa en l‘adopció. Històricament han
aparegut intermediaris que s’aprofiten de certa vulnerabilitat
dels que desitgen tenir un fill i de les dones vulnerables amb
situacions de pobresa. Ja passava amb l’adopció quan era una
qüestió concebuda de caràcter privat i ara passa el mateix
amb la maternitat subrogada. El més greu és que a costa de
la mercantilització del cos de la dona vulnerable s ‘enriqueixin
intermediaris no controlats i sense escrúpols.
Moltes parelles que han fet ús d’aquesta tècnica per ser
pares expliquen que darrera aquesta decisió, en certs,
casos hi ha “motxilles molt dures”, com poden ser malalties que impedeixen ser pares biològicament o per altres
vies. Tenir un fill biològic és un dret?
RD: Tenir un fill és una possibilitat, més que un dret. Qui el
pugui tenir per mitjans propis no tindrà gran limitació. Qui té
aquestes “motxilles molt dures” té al seu abast les tècniques
de reproducció assistida i algunes persones que definitivament no poden tenir fills ni fent-ne ús d’elles recorren a la
gestació per substitució. Ara bé: a la nostra societat, està clar
que sí es veu com un dret quan es tracta de famosos que
pregonen la seva filiació i es veu com un capritx injust quan es
tracta d’un desconegut, generant un tracte injust per a uns i
altres.
MP: Estic absolutament d‘acord que és difícil i dolorós el fet
de no poder ser pare biològicament i crec que ningú hauria
de qüestionar aquest desig humà i natural de ser pares. És
completament defensable i, a més, en el cas de l‘adopció és
absolutament necessari i gràcies a aquest desig natural de
ser pares es pot oferir al menor adoptable una família, però
no és un dret. No existeix per a ningú el dret a ser pares. És
obvi que tenir un fill biològic no respon a cap normativa ni llei
regulada pels homes i dones.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Aura Fundació ofereix un servei exclusiu de consultoria
sobre la Llei de Discapacitat anomenat Aura Consulting,
com a experts en la matèria des de fa 30 anys.
Aura Fundació ha estat la primera entitat del país en implantar el programa de Treball amb Suport, un model que
va començar a desenvolupar -se als Estats Units els anys
80. Aquesta metodologia facilita la integració laboral a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant un conjunt
d’estratègies i processos de suport, adaptats a les seves
necessitats.
Gràcies al suport d’Aura Fundació, per primera vegada
en la història diverses persones amb síndrome de Down
porten treballant 30 anys en empreses de reconegut prestigi i el 85% de les persones a les quals AURA ha ajudat a
trobar feina tenen un contracte indefinit, demostrant que
la inclusió laboral és un èxit, si s’ofereixen els recursos i
suports apropiats tant a la persona com a l’empresa.
Reconeixement internacional
Aura Fundació ha rebut un gran reconeixement internacional com a referent de la metodologia de “Treball amb Suport” per part d’APSE, EUSE i EASPD. Gràcies al seu èxit,
aquest model s’ha implantat en organitzacions d’Europa i
Llatinoamèrica amb el suport d’AURA.
AURA va ser convidada el 2018 a la seu de les Nacions Unides (ONU) a Nova York i el 2019 a la seu de Ginebra, com
a ponent en ‘El Congrés del dia Mundial de la síndrome de
Down’, per ser pioners del “Treball amb Suport” a Europa.
Aquest 2019, persones amb discapacitat intel·lectual
d’Aura Fundació, van presentar un Manifest en el Congrés
dels Diputats a Madrid.
L’entitat visitarà Dubai per a recollir l’any 2020 el premi
“World Down Syndrome Day Award Recipients” pel seu
treball, durant 30 anys, en la inclusió social i laboral de les
persones amb síndrome de Down.

Empreses compromeses
Més de 390 empreses ja han incorporat amb èxit a persones amb discapacitat intel·lectual en els seus equips a
través d’Aura Fundació.
AURA té marcats objectius qualitatius i quantitatius per
millorar la vida d’aquestes persones i, creant aliances
amb les empreses i entitats s’aconsegueixen els reptes
de millora complint així els objectius de desenvolupament
sostenible establerts a l’agenda 2030 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Col·laborant amb AURA es compleix l’aliança per objectius, treball digne i creixement econòmic, reducció
de les desigualtats, educació de qualitat i igualtat de
gènere.
Servei consultoria Llei de la Discapacitat:
Aura Consulting
Vosaltres també podeu formar part d’aquest repte amb
Aura Fundació, ja que part de la feina d’AURA també és
oferir assessorament especialitat en la Llei de Discapacitat (LISMI).
La Llei General de Discapacitat té com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació,
complir amb la llei en vigor i beneficiar-se dels incentius
econòmics i fiscals són, entre altres, raons que conviden
a la contractació de persones amb discapacitat en les
empreses.
AURA Consulting es fa càrrec de cada cas de manera
integral, des de l’anàlisi previ i diagnòstic, de l’elaboració
d’un pla integral per a la inclusió, de la posada en marxa
d’accions i formacions específiques, i de l’anàlisi de l’impacte, entre d’altres.
Per a més informació: 934177667. info@aurafundacio.org
www.aurafundacio.org

lliure elecció

de ginecòleg i pediatre*
*Amb el reembossament del 80% de les despeses.

Alter Mèdic Plus
Saps què ens fa diferents de la resta d’assegurances de salut ?
· El nostre quadre mèdic, a més de comptar amb centres de renom inclou els equips mèdics de prestigi que
hi treballen.
· La nostra cobertura de pròtesis és la més completa del mercat.
· La cobertura d’assistència integral del càncer cobreix medicacions i teràpies que d’altres companyies no
cobreixen.
· Som els únics que cobrim íntegrament la tècnica LASIK per a la cirurgia dels defectes de la refracció de l’ull.
· Garantim l’hospitalització en qualsevol centre del món, fins a un màxim de 42.000 €, per a tractaments
especials que no prestin cap dels nostres centres concertats.
·

I molt més !

I ara, una TARGETA REGAL de El Corte Inglés
per valor de 50 €

VALO R INIC IAL

Per a noves altes d’una assegurança de salut d’Altermútua que es formalitzin abans del 31 de desembre de 2019.

+ INFORMACIÓ:

T. 93 207 77 75
Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

CONSULTA’NS

| www.altermutua.com

| assessors@altermutua.com

MIRIAM DE ROSA, MAGISTRADA DEL JUTJAT 10 DE BARCELONA
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Les noves tecnologies han vingut
per quedar-se i hem d’aprofitar-les
com a eina de treball
Text i Fotografia: Roser Ripoll

Quins són els principals obstacles que es troba un
jutge en la instrucció d’un cas?
En els moments en els que estàs de guàrdia, la falta de
temps per reflexionar amb calma; i en la resta de procediments, crec que l’obstacle més important radica en la
tendència a la “sobreinstrucció”. Des del meu punt de vista
caldria eliminar totes les diligències d’instrucció que no
estiguin destinades a complir la finalitat d’una investigació
judicial, per tal de no convertir la fase d’instrucció en un
judici avançat, però aquesta idea moltes vegades no és
compartida per les parts personades.
Vas ser la jutge instructora del cas “Hotel del Palau”.
Què va suposar aquest cas en la seva carrera judicial?
Un cop passats els anys, puc dir que ha estat una instrucció més. En aquell moment, i sobretot en determinats dies,
la presència de molts mitjans al voltant del jutjat va ser un
tant sorprenent. Tenia la sensació d’estar rodejada de persones que m’observaven en la distància per mirar d’esbrinar quines decisions prendria.
Afecta a la instrucció el fet que un cas sigui mediàtic?
Afecta en el sentit de què has de treballar durant tot el
procediment de forma coordinada amb el gabinet de
premsa del TSJC per mirar d’equilibrar molt bé el principi
de transparència i de publicitat que regeixen en els casos
on no hi ha declaració de secret d’actuacions, i el dret de
les persones afectades de conèixer les decisions que es
prenen abans que els mitjans de comunicació. A part d’això, si no t’agrada veure el procediment als mitjans, evitar
males sensacions és tant senzill com no estar pendent del
que diuen.

És la cap de Relaciones Externes de l’Escola Judicial
des de 2017. Quins objectius es vas marcar en assumir
aquest càrrec?
Des d’un punt de vista personal, canviar d’activitat durant
un parell d’anys (estic convençuda de què és bo per activar
el cervell i sortir de
la zona de confort
EL JUTGE O
que ens acaba
JUTGESSA S’HA DE adormint una mica).
del punt de
PODER ENFRONTAR Des
vista laboral, em
vaig proposar, d’una
A UN MIRALL DE
banda, donar a
TANT EN TANT
conèixer què es fa
I VALORAR QUÈ
i com a l’Escola; i
d’altra banda, aporÉS EL QUE VEU
tar a l’Escola Judicial
I QUÈ HAURIA
totes les novetats
interessants que en
DE MODIFICAR;
matèria de formació
AQUESTA ÉS UNA
judicial s’estaven
aplicant i desenvoluFEINA INTERIOR
pant a altres països,
DIFÍCIL PERÒ
principalment als del
nostre entorn euNECESSÀRIA
ropeu. He conegut
gent molt interessant i he ampliat els meus coneixements
en matèria de gestió i de relació institucional (que eren
més aviat escassos).
Quines aptituds han de tenir els jutges o jutgesses?
A banda de conèixer la matèria jurídica sobre la qual es
treballa, és evident que també cal desenvolupar habilitats
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que no s’inclouen dins l’àmbit del coneixement teòric i que
resulten indispensables, com les relacionades amb les
TICS, la capacitat de comunicar o expressar-se de forma
entenedora o el treball en equip. A més, considero que
és necessari conèixer i complir el conjunt de principis que
formen part de la deontologia i l’ètica judicial, reflexionant
periòdicament sobre com estàs desenvolupant la teva feina
i fent autocrítica amb tu mateix. Aquesta tasca és la més
complicada, sobretot si treballes en un òrgan unipersonal,
en el que no hi ha debats ni posades en comú de diferents
opinions o formes de treballar. El jutge o jutgessa s’ha de
poder enfrontar a un mirall de tant en tant i valorar què és
el que veu i què hauria de modificar; aquesta és una feina
interior difícil però necessària si vols mirar d’assegurar-te de
què ho estàs fent el millor que pots. En alguns països han
creat tècniques per ajudar a l’operador jurídic a fer-ho.
Reben pressions dels jutges en l’exercici de la seva professió? En cas afirmatiu per part de qui?
Jo puc assegurar que no n’he rebut mai cap, ningú no m’ha
suggerit o aconsellat que prengués una decisió determinada en un procediment.
Des d’un altra perspectiva, crec que la manca de recursos
a l’Administració de Justícia per poder complir terminis i
nivells satisfactoris d’eficiència, pot interpretar-se com un
tipus de pressió, i aquesta t’afecta.

L’EXISTÈNCIA DE
DIFERENTS VIES
D’ACCÉS A LA
JUDICATURA ÉS
LÒGICA I AMPLIA
LA POSSIBILITAT DE
QUÈ EL PLURALISME
QUE HI HA A
LA SOCIETAT ES
REFLECTEIXI EN LA
JUDICATURA

Què aporten
les simulacions
de judicis entre
alumnes de
l’Escola Judicial
i els alumnes del
Postgrau de Pràctica Jurídica de
l’ICAB?

Els alumnes
adquireixen una
experiència enriquidora de la qual,
estic convençuda,
en treuen profit, i
la sensació d’estar
aplicant en la pràctica coneixements i habilitats. Fins i tot
de vegades hi ha persones que descobreixen que tenen
alguna capacitat que desconeixien.
I des de la meva posició, quan hi he participat, m’he contagiat de la il·lusió i els nervis que tothom viu a l’inici de la
seva carrera professional i que després es va apagant fins
que només és un record. La dosi d’energia positiva que

m’he emportat a casa i el fet de redescobrir-me sentint un
altre cop tot allò és una cosa que mai podré agrair prou a
aquesta activitat.
Com recorda el seu pas per l’Escola Judicial?
No va ser gens senzill, per diferents motius. No era
conscient al 100x100 que no n’hi havia prou en superar
l’examen d’oposició i en arribar a l’Escola es va obrir davant
meu una porta a un munt de coses que havia d’aprendre
en 2 anys i que requerien la meva màxima implicació i feina
diària. Sortia d’una època dura d’estudi i vaig descobrir que
em faltava molt per aconseguir l’objectiu, que allò era una
cursa de fons.
Durant l’estada a l’Escola vaig compartir aquest camí de
formació amb companys i companyes que vivien amb mi
l’experiència i això uneix molt i t’enriqueix com a persona.
El record és molt bo i el que t’ensenya l’Escola fonamental. Sense l’Escola Judicial no sé què hauria passat el meu
primer dia al capdavant d’un jutjat, segurament un desastre
i una angoixa important.
Està a favor de l’accés a la judicatura a través del
quart torn?
L’existència de diferents vies d’accés a la judicatura és lògica i amplia la possibilitat de què el pluralisme que hi ha a
la societat es reflecteixi en la judicatura. Rebutjo qualsevol
distinció entre jutges o jutgesses o entre la qualitat de
la seva feina per raó de la seva via d’accés. Hi ha jutges i
jutgesses que m‘agrada com treballen i d’altres que no;
hi ha companys i companyes amb criteris amb els quals
m’identifico i d’altres que no, i no hi ha mai cap connexió
amb la forma mitjançant la qual van accedir a la feina.
Sèneca deia que una justícia lenta no és justícia.
Quines mesures o recursos s’han d’implementar perquè la Justícia pugui donar una resposta més “ràpida”
a la ciutadania?
No hi ha prou temps per fer una llista de necessitats... Les
carències en matèria de recursos personals i materials
que patim són moltes i algunes greus, però això ja ho sap
tothom i no sembla una prioritat solventar-les. Cal invertir
en TIC, en formació de personal, en la creació i desenvolupament de vies de mediació, en nous òrgans judicials, en
l’objectiu paper 0...
I per part de tots els operadors jurídics, crec que també
seria necessari auto convenciment de què les noves
tecnologies han vingut per quedar-se i que el que hem de
fer és aprofitar-les i lluitar perquè es millorin i siguin una
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bona eina. Si canviem la nostra mentalitat i modifiquem
la nostra forma de treballar, també millorarem els temps
de resposta i la qualitat del resultat. Des del meu punt de
vista és estrany que es recullin declaracions per escrit si
tenim la possibilitat de gravar-les i guardar-les en un arxiu
digital. Les lectures de multitud de papers, complicades,
llargues i que no reflecteixen el llenguatge no verbal (amb
tot el que aquest aporta), forma part d’una època passada. La lluita ha de projectar-se en exigir a l’Administració
bones eines tècniques, de forma per exemple que es
pugui accedir ràpida i fàcilment a un minut i segon concret d’una declaració gravada, no en limitar l’ús de l’eina
en favor del paper. Suposo que una cosa semblant va
succeir quan van aparèixer els ordinadors. En un futur no
llunyà, les reticències a visionar gravacions o treballar en
digital seran història, no hi ha volta enrere, de manera que
com abans traspassem mentalment aquest camí i canviem de pantalla, millor.
Considera que el foment i la incorporació definitiva al
nostre ordenament jurídic dels sistemes de resolució
alternativa de conflictes com la mediació i l’arbitratge, podrien oferir solucions més ràpides als ciutadans i ajudar que els jutjats no es col·lapsessin amb
aquestes reclamacions individuals o col·lectives tan
recurrents?
Evidentment, tot el que sigui augmentar el nombre de
respostes ràpides i satisfactòries de resolució de conflictes és benvingut. És cert que ens està costant, ja que no
és una eina nova i no acaba d’estar tant estesa com seria
desitjable.
Quin paper té la dona dins el món de la judicatura.
Considera que s’ha trencat el sostre de vidre?
És evident que no, només cal observar quantes dones hi
ha a les fotos d’actes solemnes judicials. És una realitat
indiscutida que el percentatge de dones que formem part
de la judicatura (més del 50%) no està reflectida en absolut
en el nombre de càrrecs de responsabilitat –sobretot de
designació discrecional- als que accedim.
Partint d’aquesta realitat, fer aquí una anàlisi dels motius
pel quals això passa seria llarg i potser temerari, perquè no
tothom identifica les mateixes causes. Ja podem descartar
el fet de ser professionals “de nova aparició” (aquesta era
una frase que es deia molt però ens ha quedat desfasada). Personalment, recolzo les iniciatives col·lectives o que
impulsi qualsevol associació judicial que persegueixen fer
efectiva la igualtat, i mentre aquesta arriba, aposto per fernos costat les unes a les altres i animar a aquelles que es
veuen amb cor de presentar candidatures.
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Què li ha aportat el Dret?
El 50% de la meva vida. L’altre 50% està format per coses
que res tenen a veure amb ell, i així vaig avançant....
Si no hagués estudiat dret a quina professió s’hagués
dedicat?
No tenia tampoc pensat ser jutgessa, hi vaig arribar una
mica casualment. L’única professió que de jove em va
arribar a interessar molt era la d’astronauta, em semblava
–i em sembla- apassionant poder fer coses que molt poca
gent ha fet, com trepitjar altres planetes o un satèl·lit, o
volar més enllà del cel que veig cada dia. Però després
d’investigar sobre què havia de fer per arribar a ser-ho,
vaig desistir. És molt i molt difícil, i havia condicionants
que escapaven al meu control o a la meva força de voluntat, així que aquesta és una il·lusió que s’ha quedat al
calaix de desitjos no complerts.
Quina relació manté amb el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona?
Pel que fa a activitats formatives, des de fa un temps
faig un parell de xerrades a l’any que m’agraden molt:
una per l’EPJ i una altra pel màster. Parlo molt i molt
ràpid, perquè només tinc 2 hores i mitja per explicar tot
el que voldria que els alumnes coneguessin, però afortunadament crec que aconseguim entre tots crear un
ambient de confiança i hi ha força interacció, de manera
que no hi ha monotonia que pugui avorrir-me (com sempre m’encarreguen els mateixos temes, quan vaig començar a fer-ho vaig témer que la monotonia m’atrapés).
En cada classe ens deixem portar pels interessos i les
preguntes que sorgeixen, i encara que tinc un guió molt
genèric amb quatre qüestions essencials que considero
que no puc saltar-me, totes acaben sent diferents. Si
s’hagués convertit en una activitat idèntica en contingut
i feedback dels participants ja hauria rebutjat seguir amb
elles per deixar pas a algú altre amb idees noves i ganes
de comunicar-les. D’altra banda, espero que quan l’ICAB
consideri que aquest moment ha arribat, m’ho faci saber
sense compromís, és una fase que sempre arriba i no
t’ho pots prendre com un tema personal.
No obstant no haver estat mai advocada, quan sóc a
l’ICAB em sento una mica com jugant a casa (és una
sensació que no he tingut en altres àmbits quan he
intervingut en alguna classe o xerrada), a part de què
sempre tots els integrants d’aquesta institució han estat
molt propers i tot ha resultat senzill. Aprofito des d’aquí
per agrair-ho públicament, sempre és agradable que t’ho
posin fàcil.
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VI SEMINARI
‘ART I DRET’: DUES
QÜESTIONS MÉS
RELACIONADES
DEL QUE
PENSEM
El darrer 15 de novembre va tenir lloc la VI edició del
Seminari ‘Art & Dret’ a la seu del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona gràcies a l’organització de la Comissió de
Relacions Internacionals i la Secció de Drets de la Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge amb la col·laboració
de l’Ordre des Avocats à la Cour de Paris. La coordinació
científica del seminari va ser possible gràcies a la tasca
de l’advocat especialista en temes d’art, Rafael Mateu
de Ros, qui també va moderar la taula “La obra de arte
como objeto de derechos de autor” i va intervenir com
a ponent, a més, a la conferència titulada “Exportación,
importación y restitución de obras de arte”.
Aquest Seminari es va celebrar arran de l’acord de
col·laboració dels Col·legis de Barcelona, París i Màlaga,
signat l’any 2009 (sota el mandat de la degana emèrita
Sílvia Gimenez-Salinas) per aquestes tres ciutats -atès
que compten amb Museus d’obra exclusiva de Pablo
Picasso- amb l’objectiu de promoure la cultura jurídica
internacional.

Aquesta edició va comptar, a més, amb la presència del
Col·legi d’advocats de Florència, una de les ciutats d’art
més importants del món, que ha estat representada per
Lapo Gramigni, membre de la Junta de Govern d’aquest
Col·legi, que està agermanat amb l’ICAB des de l’any
2009.

El lema d’aquest Seminari va ser: “Dret de l’Art en
360º” i es va estructurar en cinc taules de treball per tal
d’abordar aquelles qüestions i controvèrsies que afecten l’Art i al Dret (“Obra d’art com a objecte de Drets
d’autor”; “Exportació, importació i restitució d’obres
d’art”; “La circulació de l’obra d’art”; “Resolució de
controvèrsies” i “Aspectes penals”) i, alhora, oferir a
tots els assistents una pinzellada sobre el món del Dret
de l’Art.
El vicedegà emèrit del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Eudald Vendrell, va inaugurar el Seminari juntament
amb Edmond –Claude Fréty, diputat de la Junta del
Col·legi d’advocats de París, i Marta Insúa, presidenta
de la Secció de Drets de Propietat Intel·lectual i Drets
d’Imatge de l’ICAB.
Durant les diferents ponències que es van desenvolupar es va poder apreciar que el món de l’art i del dret
interactuen d’una manera fascinant i variada, i en ferho sorgeixen dubtes sobre ‘el com’, ‘els efectes’ i ‘les
conseqüències d’aquesta relació’, aspectes que els
juristes i també els amants de l’art sempre intentem
resoldre.
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Dels parlaments dels excel·lents i experts ponents del Seminari, amb els que vam tenir l’honor i privilegi de compartir l’esdeveniment, es va desprendre la incidència mútua
que tenen el Dret i l’Art: des dels aspectes civils de l’obra
d’art com a objecte de drets d’autor, protecció que ofereix
l’ordenament des del primer moment de la creació de la
mateixa, passant per les seves diferents formes d’explotació i circulació; la protecció que des del Dret Administratiu
es fa de la mateixa quan forma part del Patrimoni Històric
de país; fins als aspectes penals com l’estafa o el contraban d’obres d’art, amb exemples tan recents com el de la
tela de Picasso “Cap de dona jove”.

Es va destacar també que el dret de l’art és una matèria
apassionant però al mateix temps molt complexa perquè
per la seva naturalesa interdisciplinària es tracten aspectes des de diferents branques i àrees de l’ordenament
jurídic com dret civil, propietat intel·lectual, dret administratiu, dret penal i dret fiscal.
Els ponents van posar de manifest la complexitat d’un
contracte de compravenda d’una obra d’art, que abasta
aspectes estrictament civils, però, també, de drets d’autor,
fiscals i administratius en cas d’obres que puguin tenir un
interès públic i que, per tant, pot ser regulat per normes
especials com la Llei de propietat intel·lectual, la Llei de
Patrimoni Històric, la Llei d’Ordenació de Comerç Minorista
i la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris.
D’altra banda, es tracta d’un sector de creixent interès
per als juristes ja que cada vegada més l’obra d’art
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s’està convertint en un bé refugi i conseqüentment està
augmentant el trànsit d’obres d’art i el nombre de controvèrsies sobre aquest.
S’estima, per exemple, que les transaccions amb obres
falses suposen entre un 10 i 40% del total de les operacions del mercat i que el món de les obres d’art falses
ocupa el tercer lloc entre els negocis il·lícits.
En definitiva, diversos exemples sorgits de les exposicions van evidenciar que el món de l’art motiva una
infinitat de qüestions i controvèrsies que reclamen
per a la seva resolució una resposta per part del Dret;
respostes que no sempre són fàcils de trobar, però que
sens dubte els ponents d’aquest seminari van contribuïr
a albirar.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª
Eugènia Gay, va clausurar el IV Seminari d’Art i Dret
posant de relleu com dos mons aparentment diferents i
que transcorren per camins divergents, conflueixen i es
barregen, fent-ho, a més, de tantes formes i d’una manera tan transversal l’un respecte de l’altre. Igualment
va assenyalar que el dret és part fonamental del món
de l’art i per això l’advocacia, però també els artistes,
galeristes, col·leccionistes i tots els agents integrants
han de ser conscients de la importància que comporta la unió entre art i dret i va apuntar que el marc legal
condiciona i regula, més que mai, la creació de l’artista,
la seva difusió, conservació i comercialització.
Comissió de Relacions Internacionals de l’ICAB
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CRÒNICA DE LA CONFERÈNCIA SOBRE LA
SENTÈNCIA D’UNIFICACIÓ DE DOCTRINA
EN MATÈRIA
PENITENCIÀRIA
CELEBRADA EL
10 D’OCTUBRE
DE 2019
Grup de Presons de la
Comissió de Defensa
La Sala Segona del Tribunal Suprem va dictar Sentència per
unificació de doctrina en matèria penitenciària el 8 de març
de 2019, sentència número 124/2018, de la qual en va ser
ponent Pablo Llarena Conde. Entre d’altres qüestions, el fonament jurídic quart de la sentència es pronuncia sobre si en
el moment de resoldre un recurs d’apel·lació sobre permisos
de sortida es poden valorar circumstàncies de l’intern que
hagin sorgit ex novo durant la tramitació del recurs, o si bé
s’han de valorar exclusivament les circumstàncies de l’intern
en el moment que la resolució recorreguda es pronuncia
sobre el permís que es discuteixi. La sentència resol que si
bé la regla general ha de ser la de valorar les circumstàncies
que regien en el moment en què es va prendre la decisió
per part del jutjat a quo, tenint en compte que es tracta d’un
règim processal de vigilància penitenciària que ha de vetllar
pels drets de l’intern i pel seu adequat retorn a la vida en llibertat, per tal de ser funcionals amb aquest objectiu, podran
valorar-se incidències tractamentals de l’intern sobrevingudes
durant la tramitació del recurs. Així, la resolució que s’adopti
pel tribunal ad quem no serà ni inútil ni extemporània.
A l’apartat segon del fonament jurídic quart, la sentència
també exposa que per tal de poder valorar aquestes noves

incidències tractamentals, s’hauran de documentar o acreditar de la manera més adequada i s’haurà de garantir la contradicció de les parts.
Si bé el Tribunal Suprem s’havia pronunciat sobre aquesta
qüestió en una anterior sentència també fruit d’un recurs de
cassació per unificació de doctrina, la número 308/2012 de
27 d’abril, el grup de presons de la Comissió de Defensa de
l’ICAB tenia gran interès en conèixer l’opinió de les magistrades i magistrats de l’Audiència Provincial de Barcelona i
dels Jutjats de Vigilància Penitenciària de Catalunya sobre la
nova sentència de març de 2019. Crèiem important definir
i concretar què podria ser considerat incidència tractamental sobrevinguda, així com discutir quin podria ser el procés
d’acreditació d’aquesta noves circumstàncies esdevingudes
durant la tramitació d’un recurs. Amb aquesta finalitat, el darrer dijous 10 d’octubre, va tenir lloc una conferència sobre el
tema impartida pel Sr. Eduardo Navarro Blasco, magistrat de
l’Audiència Provincial de Barcelona i fins fa pocs mesos president de la Secció 21a, competent en matèria penitenciària,
i la Sra. Maria José González González, magistrada del Jutjat
de Vigilància Penitenciària número 2 de Catalunya.
El Sr. Navarro va reflexionar sobre la idea establerta en la
sentència sobre la flexibilitat amb la qual han d’operar els
tribunals en matèria penitenciària, en el seu rol de resolució
de recursos sobre el contingut del compliment de la pena. És
a dir, si bé en la resolució d’un recurs el tribunal de segona
instància no pot perdre la seva estricta finalitat de revisió
d’una resolució prèvia i segons els paràmetres que ha tingut
el jutge de primera instància per dictar aquella primera resolució, el magistrat va afirmar que el tanto devolutum no es
podia transposar de manera acrítica en un camp com el penitenciari, el qual no està regit ni tan sols per un procediment
concret i legalment definit. El magistrat va reflexionar sobre
si el moment vàlid per a tenir en compte les noves circumstàncies era el de la junta de tractament o el del dictat de
la primera resolució, considerant idònia la primera opció. El
magistrat va matisar, per a cloure la seva primera intervenció,
que la Secció 21a de l’Audiència Provincial de Barcelona havia
intentat sempre actuar segons el criteri de l’anterior sentència de 27 d’abril de 2012, mostrant flexibilitat en les seves resolucions a l’hora de tenir en compte noves circumstàncies.
La magistrada Sra. González va apuntar que els criteris que
el Tribunal Suprem havia marcat en aquesta sentència eren
extrapolables a tota la matèria penitenciària, i no només
als permisos. La magistrada va exemplificar algunes de les
incidències tractamentals que al seu parer havien de ser
considerades en la resolució dels recursos, encara que sorgissin ex novo: una reducció del temps per abonament de
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presó preventiva, una recompensa en la cancel·lació de les
sancions, la prescripció de sancions disciplinàries o el llicenciament de la condemna. La magistrada va analitzar també el
criteri de la sentència respecte de quin era el moment fins el
qual podien tenir-se en compte aquestes noves circumstàncies: si se situava el moment a la data de la junta de tractament, si podien tenir-se en compte les que apareguessin en
el moment de dictar resolució per part del jutjat de vigilància
penitenciària o en el moment de resoldre eventualment un
recurs d’apel·lació, ja en seu de l’Audiència Provincial. Va
concloure que la sentència era confosa a l’hora de definir el
moment, essent que segons la seva opinió el moment determinant era el previ a que es dictés la primera resolució per
part del jutjat de vigilància penitenciària.
Pel que fa a la manera de proposar prova durant la tramitació dels recursos penitenciaris per acreditar l’existència de
noves circumstàncies, el magistrat i la magistrada en un torn
conjunt de la paraula van coincidir en què la manca de regulació processal a nivell penitenciari els impedia tenir un criteri
rector per concedir aquest tràmit de prova. El magistrat de
l’Audiència Provincial de Barcelona considerava que de facto
la Secció 21a sí que permetia que s’aportés documental
adjunta al recurs o que es referís la informació que els magistrats podien consultar a l’expedient digital de l’intern. La
magistrada del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 2 de
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Catalunya considerava que l’aplicació supletòria de la LECrim
en matèria de recursos no li permetia, en un recurs de reforma, incloure un tràmit de proposició de prova.
Durant el debat posterior a la conferència, es va discutir el
perquè la LECrim havia de ser aplicada amb literalitat, tenint
en compte la manca de procés penitenciari reglat, no permetent proposició de prova en el tràmit del recurs de reforma,
a contrario d’allò disposat per pronunciaments del Tribunal
Constitucional. També es debaté el fet que la sentència
del Tribunal Suprem de 8 de març de 2019 afirmés que es
podien tenir en compte noves circumstàncies tractamentals dels interns que haguessin sorgit després de la primera
resolució del jutjat de vigilància penitenciària. Els assistents
van exemplificar “noves circumstàncies tractamentals”, per
tal que els ponents opinessin si les consideraven rellevants
en els termes de la sentència de 8 de març de 2019 o no.
Per exemple, un aixecament de la suspensió de permisos
anteriors als de la junta objecte de discussió, o la finalització
del tractament penitenciari corresponent poc temps després
d’una denegació de permís per motiu de no haver acabat el
programa. L’opinió dels dos ponents era coincident en què
s’hauria de valorar cas per cas, sempre tenint en compte que
l’essència d’un recurs és la revisió d’una decisió prèvia, segons el paràmetres existents en el moment d’aquella decisió,
malgrat la flexibilitat a la qual obligui el règim penitenciari.
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Com si el canvi climàtic i la geopolítica s’haguessin
conjurat en els últims mesos les inundacions i els tumults són temes de candent actualitat.
Segons fonts de l’Executiu Espanyol, les inundacions
han causat en les últimes dues dècades més de 300
morts al mateix temps que generen anualment pèrdues de 800 milions d’euros.

ELS RISCOS EXTRAORDINARIS
DE LES INUNDACIONS I ELS
TUMULTS. EL
CONSORCI DE
COMPENSACIÓ
D’ASSEGURANCES

Jorge Fuset Domingo
Col·legiat Núm. 25.380
Vicepresident de la Comissió
de Responsabilitat Civil i
Assegurances de l’ICAB

Segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), d’agost a setembre de 2019 i sense
comptar les últimes pluges a Barcelona, s’han produït
de forma excepcional almenys un total de sis episodis
de pluges torrencials a Espanya. En la majoria dels
casos es tracta d’inundacions que produeixen danys
sobre les persones i béns molt elevats per la rapidesa
de la inundació i per la virulència de la mateixa.
Davant aquests esdeveniments l’actuació de governs
estatals i autonòmics passa per enfortir la capacitat
d’anticipació enfront d’aquests fenòmens, construcció
de resiliència i adaptació als mateixos. En definitiva,
reforçar el coneixement sobre aquests, la capacitat
d’alerta primerenca, i la planificació de la defensa per
poder-hi fer front. Tot això combinat amb la necessitat
del bon manteniment de les infraestructures perquè
no hi hagi riscos en seguretat, com en la d’incrementar la informació i capacitat de resiliència de la població, amb mesures d’adaptació concretes en funció
del tipus de col·lectiu i activitat, que siguin altament
eficaços per reduir el risc.
La veritat és que els episodis d’inundacions es repeteixen cada any de manera crònica a Catalunya, Illes
Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i part
d’Andalusia, fins al punt que la seva consideració com
a “risc” podria reconèixer-se gairebé com a “certesa”,
atès que oficialment s’inclouen dins de les Àrees de
Risc Potencial Significatiu d’Inundació (ARPSIs) en una
avaluació governamental conseqüència de la Directiva
d’inundacions de la Unió Europea.
D’altra banda i sobre els tumults, Maquiavel va escriure que “dels mateixos van sorgir a Roma totes les
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bones lleis”, però la veritat és que la seva immediata
conseqüència són danys personals, destrosses, desordres, impossibilitat de lliure desplaçament i perjudicis
directes i indirectes, de vegades, molt importants.
El nombre de tumults a Barcelona són: gairebé 600
ferits, 18 persones hospitalitzades, més de 1.000
contenidors d’escombraries cremats, semàfors
afectats, senyals enderrocades, paviment malmès
pel foc o l’empedrat aixecat pels violents i greus
danys al parc municipal de bicicletes i vehicles
cremats. A això cal afegir els més de 100 vols cancel·lats.
Després hi ha danys indirectes com, per exemple,
que a la planta de SEAT a Martorell es va veure
obligada a suspendre la producció per les dificultats
dels seus treballadors per accedir als seus llocs de
treball. Milers de vehicles van deixar de ser fabricats en aquests dies. De la mateixa manera, els
comerços de les zones afectades van veure reduïts
en un 80% les compres, a l’igual que restaurants,
hotels i apartaments turístics.
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entrat a formar part del Pool Espanyol de Riscos Mediambientals.
Als efectes que aquí interessen en relació a l’assessorament i defensa dels perjudicats pels riscos
extraordinaris s’ha d’atendre en primer lloc la
normativa aplicable al Consorci de Compensació
d’assegurances que és la següent:
1r.- Estatut Legal del Consorci: Aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Legal del
Consorci de Compensació d’Assegurances, amb les
seves respectives modificacions introduïdes sent
l’última per Llei 12/2006, de 16 de maig (BOE de 17
de maig)
2n.- Reglament de riscos extraordinaris sobre les persones i els béns, aprovat per RD 300/04, de 20 de febrer, amb les seves respectives modificacions l’última
de Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre (BOE
de 2 de desembre)
3r.- Llei de Contracte d’Assegurança.

Com veurem a continuació, entre les funcions del
Consorci de Compensació d’Assegurances, com a
entitat pública empresarial dependent del Ministeri
d’Economia, està la d’indemnitzar, en la forma establerta en el Reglament de Riscos Extraordinaris, les
pèrdues derivades d’esdeveniments extraordinaris
esdevinguts a Espanya i que afectin a riscos situats
en ella.
El Consorci de Compensació de Riscos es va crear
amb caràcter de provisionalitat, com a instrument
de suport al mercat assegurador espanyol per donar
resposta a les pèrdues originades per la Guerra Civil
(1936-1939). Circumstancialment va servir també
per atendre altres grans sinistres com l’incendi de
Santander, al febrer de 1941; o l’incendi de Canfranc, l’abril de 1944, entre d’altres. A partir de 1954
la iniciativa va adquirir un caràcter permanent i de
projecció de futur, configurant-se el que és avui el
Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

En aquest sentit podem indicar que s’han de tenir
en compte les següents qüestions bàsiques sobre
la cobertura de riscos extraordinaris del Consorci:
1a.- Perquè s’indemnitzi ha d’existir un contracte
amb clàusula de cobertura de l’assegurança pel
Consorci. S’haurà d’acreditar la legitimació activa del
nostre client aportant la pòlissa i el rebut de pagament
de la prima vigents a la data del sinistre. L’assegurança ha d’excloure els riscos extraordinaris perquè si
no ho fa el Consorci no cobreix, llevat que es tracti de
companyies declarades en concurs que estiguin en
situació d’insolvència o en liquidació.
2a.- A més, hi ha d’haver a la prima de l’assegurança
un recàrrec a favor del Consorci per riscos extraordinaris.

Des d’aquesta data el Consorci apareix íntimament
lligat a la cobertura dels riscos extraordinaris, però
en la seva trajectòria històrica anirà assumint altres
comeses en un elenc d’activitats de caràcter subsidiari i de fons de garantia.

No hi ha recàrrec en assegurances agràries combinades o explotacions agropecuàries, transport de mercaderies o assegurances de construcció i muntatge,
incloses les pòlisses subscrites en compliment de la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació per estar excloses del pagament pel Consorci
en cas de riscos extraordinaris.

Des de començaments de 1998, la seva activitat s’estén també al camp dels riscos mediambientals, havent

3a.- L’aplicació de la Llei del contracte d’assegurança i
l’obligatòria preexistència de contracte d’assegurança
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té com a conseqüència entre d’altres, dos punts d’ordre pràctic processal i material:
- La competència territorial està determinada pel
domicili de l’assegurat però amb la particularitat que
el Consorci ha de ser demandat als jutjats de la capital de província. Llei 52/1997, de 27 de novembre,
d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions Públiques, ja que malgrat ser anterior a l’actual LEC aquesta ha declarat expressament la seva vigència en la
Disposició Derogatòria Única, últim paràgraf.
- Facultat de suspensió del curs de les interlocutòries. En els processos civils existeix la potestat del
Consorci de demanar la suspensió del curs de les
interlocutòries que ha d’efectuar-se davant el primer
trasllat. En principi existeix l’obligació del Jutge en
concedir-la (excepte greu dany per a l’interés general)
i el termini de suspensió s’ha de concedir entre 15
dies i un mes des del dia següent a la notificació de
la providència (que és irrecurrible). Llei 52/1997, de 27
de novembre, d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions Públiques.
- La prescripció de les accions seran les de l’article
23 de la Llei de Contracte d’Assegurança, és a dir dos
anys si es tracta d’una assegurança de danys i de
cinc si l’assegurança és de persones.
- Igualment resulta aplicable el procediment pericial
de l’article 38 de la Llei de Contracte d’Assegurança així com els interessos de l’article 20 de la
Llei de Contracte d’Assegurances.

tinguin sortida natural, dels rius o ries o de cursos naturals d’aigua en superfície, quan aquests es desborden de les seves lleres normals, així com els embats
de mar a les costes.
No s’entén com a tal la produïda per aigües procedents de preses, canals, clavegueres, col·lectors i
altres cursos subterranis, construïts per l’home, al
rebentar-se, trencar-se o avariar-se per fets que no corresponguin a riscos de caràcter extraordinari emparats pel Consorci de Compensació d’Assegurances, ni
la pluja caiguda directament sobre el risc assegurat, o
la recollida per la seva coberta o terrat, la seva xarxa
de desguàs o els seus patis.
Les dades dels fenòmens atmosfèrics s’obtindran pel Consorci de Compensació d’Assegurances
mitjançant informes certificats expedits per l’Institut
Nacional de Meteorologia.
Pel que fa a la causa directa del sinistre: que aquesta
sigui diferent als esdeveniments extraordinaris esmentats en els riscos coberts.
Així, no es cobreixen els danys derivats de:
• Pluja directa sobre el risc assegurat o la recollida
per la seva coberta o terrat, la seva xarxa de desguàs
o els seus patis.
• Calamarsa, pes de la neu i vents no extraordinaris
(inferiors a 120 km / h.).
• Goteres, filtracions o humitats.

4a.- Ha de tractar-se d’un risc dels taxats legalment
com a extraordinari i en concret respecte d’inundacions i tumults:

• Ruptura de preses, clavegueres o canals artificials
(excepte si el trencament es va produir com a conseqüència d’esdeveniments extraordinaris).

Respecte de la inundació.
Ha de ser una inundació extraordinària: la inundació
del terreny produït per l’acció directa de les aigües de
pluja, les procedents de desglaç o les dels llacs que

• Elevació del nivell freàtic, moviment de vessants,
lliscament o assentament de terrenys, despreniment
de roques i fenòmens similars, llevat que aquests
fossin ocasionats per l’acció de l’aigua de pluja que,
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a la seva vegada, hagi provocat a la zona una situació
d’inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a aquesta inundació.
• Conflictes armats, encara que no hagi precedit declaració de guerra.
• Actuacions tumultuàries en el curs de manifestacions autoritzades o vagues legals.
• Energia nuclear (encara que sí es cobreixen els
danys ocasionats a les instal·lacions nuclears com a
conseqüència d’un esdeveniment extraordinari).
• Onatge o corrents ordinaris quan afectin a béns
total o parcialment submergits de forma permanent.
• El mer transcurs del temps o la manca de manteniment del bé assegurat.
• Esdeveniments que, per la seva magnitud i gravetat, siguin qualificats pel Govern espanyol com
“catàstrofe o calamitat nacional” (aquesta qualificació mai s’ha produït en la història del Consorci, tot i
les grans pèrdues ocasionades per alguns esdeveniments catastròfics).
Pel que fa als tumults.
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Els tumults són definits en el Reglament de Riscos extraordinaris (art. 2) com tota acció en grup i
amb la finalitat d’atemptar contra la pau pública que
produeixi una alteració de l’ordre, causant lesions,
sempre que el fet no tingués caràcter terrorista o fos
considerat un motí (esdeveniments igualment coberts
pel Consorci).
En els tumults el Consorci de Compensació d’Assegurances podrà demanar dels òrgans jurisdiccionals i
administratius competents informació sobre els fets.
5a.- No seran indemnitzables pel Consorci els
danys o sinistres següents:
a) En primer lloc i en coherència amb el deure d’existència de contracte d’assegurança els que no donin
lloc a indemnització segons la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança. Per exemple l’art.
15 LCS respecte a l’impagament de la prima.
b) Els ocasionats en persones o béns assegurats per
contracte d’assegurança diferent a aquells en què és
obligatori el recàrrec a favor del Consorci.
c) Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada.
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d) Els produïts per conflictes armats, encara que no
hagi precedit la declaració oficial de guerra.
e) Els que per la seva magnitud i gravetat siguin
qualificats pel Govern com a catàstrofe o calamitat
nacional. (No ha ocorregut fins a la data tot i parlar-se
de “situacions d’emergència” o “zones catastròfiques”).

- Els indirectes o pèrdues derivades de danys
directes o indirectes, diferents de la pèrdua de
beneficis delimitada en aquest reglament.
- NO compresos en aquesta cobertura els danys o
pèrdues sofertes com a conseqüència de:

f) Els derivats de l’energia nuclear.

• tall o alteració en el subministrament exterior
d’energia elèctrica, gasos combustibles, fueloil,
gasoil o altres fluids,

g) Els deguts a la mera acció del temps o els agents
atmosfèrics diferents als fenòmens de la natura taxats.

• ni qualsevol altres danys o pèrdues indirectes diferents de les esmentades en el paràgraf
anterior,

h) Els causats per actuacions produïdes en el curs de
reunions i manifestacions dutes a terme d’acord amb
el que disposa la Llei Orgànica 9/1983 de 15 de juliol,
reguladora del dret de reunió, així com durant el
transcurs de vagues legals, llevat que les esmentades actuacions puguin ser qualificades com esdeveniments extraordinaris (exemple el tumult popular).

• encara que aquestes alteracions es derivin
d’una causa inclosa en la cobertura de riscos
extraordinaris.

I) Els indirectes o pèrdues de qualsevol classe derivats de danys directes o indirectes, diferents de
la pèrdua de beneficis que es determinin per reglament.
II) Els ocasionats per mala fe de l’assegurat.
6a.- El sinistre ha d’ocórrer a Espanya i respecte a béns d’ Espanya, excepte pel que fa a danys
personals que es produeixen a l’estranger però que
són de residents a Espanya (art. 6 Estatut legal del
Consorci).
7a.- La cobertura dels riscos extraordinaris aconseguirà els mateixos béns o persones, així com les
mateixes sumes assegurades que s’hagin establert a les pòlisses d’assegurança a efectes de
la cobertura dels riscos ordinaris, sense perjudici del que estableixen els apartats 3 i 4 d’aquest
article.
8a.- Ha de tractar-se de danys directes, quedant
exclosos:

9a.- Pel que fa a la pèrdua de beneficis (article 3
del Reglament de Riscos Extraordinaris), s’exigeix
per a la seva indemnització que:
- S’origini conseqüència d’algun dels esdeveniments extraordinaris prevists en aquest Reglament.
- Existeixi alteració dels resultats normals de l’activitat econòmica del subjecte assegurat, derivada
de la paralització, suspensió o reducció dels processos productius o de negoci de dita activitat.
- La quantia de la indemnització serà la de la pòlissa ordinària i el previst per a un risc ordinari
- No inclouen danys a tercers, clients o proveïdors de l’assegurat
- El Consorci actuarà amb els seus propis pèrits
en la determinació de la quantia.
10a.- Pel que fa al desenfangament i extracció de fang la indemnització conjunta per
aquests costos i despeses complementàries
quedarà limitada al 4% de la suma assegurada, i a l’així calculada li serà d’aplicació el que
estableix l’article 5 per als supòsits d’infraassegurança.

Món Jurídic · #326 · Desembre 2019/Gener 2020

Entre nosaltres 55

No seran objecte de cobertura les despeses de
neteja i desenfangament de les lleres públiques,
canals, gots d’embassaments o cunetes, dragatges
de fons marins, i les d’obres de drenatge d’infraestructures.

• Habitatges

11a.- Pel que fa a la quantia del pagament s’ha
d’assenyalar que és aplicable la regla proporcional
de l’article 30 de la Llei de Contracte d’Assegurança
però expressament fixada en l’art. 5.3 RD 300/2004

2. En el cas de pèrdues pecuniàries diverses que
contemplin cobertures de les esmentades a l’article 3 del Reglament, la franquícia a càrrec de
l’assegurat serà la mateixa que preveu la pòlissa,
en temps o en quantia, per a danys conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis.
D’existir diverses franquícies per a la cobertura
de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis,
s’aplicaran les previstes per a la cobertura principal.

12a.- Finalment destacar que no seran objecte de
cobertura les despeses derivades dels honoraris
dels professionals designats per l’assegurat per
efectuar el peritatge dels danys.
13a.- Respecte a la manca aplicable al pagament
de la indemnització.
Es tindrà dret a la indemnització del Consorci una
vegada que hagin transcorregut 7 dies des de la
data d’emissió de la pòlissa, o des de la del seu
efecte, si fos posterior, llevat que es demostri la
inexistència d’interès assegurable amb antelació a aquesta data. No s’entendrà interrompuda
la cobertura -i per tant quedarà sense aplicació
la manca - quan l’emissió d’una pòlissa nova es
produeixi abans de la suspensió legal d’efectes de
l’anterior.
Aquest període de carència només s’aplica en pèrdues per esdeveniments de la naturalesa, exclosos
els danys personals.
14a.- La franquícia del Consorci està regulada per
l’Ordre ECC/ 2845/2015, de 23 de desembre, per la
qual es regula la franquícia a aplicar pel Consorci de
Compensació d’Assegurances en matèria d’assegurança de riscos extraordinaris (BOE 30-12).
1. En el cas de danys directes, en les assegurances
contra danys en les coses, la franquícia a càrrec de
l’assegurat serà del 7% de la quantia dels danys
indemnitzables produïts pel sinistre.
Excepte:

• Comunitats de propietaris d’habitatges
• Vehicles d’assegurança d’automòbils

3. Quan en una pòlissa s’estableixi una franquícia combinada per danys i pèrdua de beneficis,
pel Consorci de Compensació d’Assegurances es
liquidaran els danys materials amb deducció de la
franquícia que correspongui per aplicació del que
preveu l’apartat 1, i la pèrdua de beneficis produïda amb deducció de la franquícia establerta en la
pòlissa per a la cobertura principal, minorada en
la franquícia aplicada en la liquidació dels danys
materials.
- Els indirectes o pèrdues de qualsevol classe derivats de danys directes o indirectes, diferents de la
pèrdua de beneficis que es delimiti per reglament.
En conclusió: El Consorci de Compensació d’Assegurances es configura com a peça clau en el
sistema assegurador en sentit ampli per pal·liar
els perjudicis soferts dels riscos extraordinaris,
sent pioner a nivell mundial pel que fa a la seva
configuració, fins i naturalesa jurídica.
Agraïments: A Pilar Cuadrado García, advocada
de l’ICAB i advocada del Consorci de Compensació d’Assegurances per la seva guia i ajuda en
l’elaboració d’aquest article i per la xerrada que
ens va brindar al Col·legi el passat dia 2 de desembre de 2019 organitzada per la Comissió de
Responsabilitat Civil i Assegurances de l’ICAB.
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DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, ESTRANGERIA I
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octubre
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48
48
49
49

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

1. DEONTOLOGIA I INTRUSISME
NOVETATS EN LES OBLIGACIONS
DEONTOLÒGIQUES DE LA NOVA
NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA.
LES MODIFICACIONS ALS PUNTS 2 I 4 DE
L’ARTICLE 22È EN MATÈRIA DE CONFLICTE
D’INTERESSOS. PART II
La vigent Normativa de l’Advocacia Catalana (NAC), en
vigor dels del dia 19 de febrer de 2019, ha introduït dues
novetats en la redacció de l’article 22è, que regula les
obligacions deontològiques respecte l’anomenat conflicte
d’interessos, novetats dirigides a concretar els criteris
col·legials per determinar l’existència d’un possible
conflicte d’interessos en les actuacions professionals, quan
un/una professional de l’advocacia actua professionalment
contra qui anteriorment havia estat el seu client.
No es modifica, com no podia ser d’altra manera, l‘obligació
nuclear principal, es a dir, la prohibició d’assumir encàrrecs
conta qui hagi estat client/ta de l’advocat/da, disposada
a l’article 22è de la NAC, però s’incorporen dos criteris
interpretatius, o de definició, importants, i que determinaran,
en alguns supòsits, la vulneració per fets objectius de la
prohibició, sense lloc a interpretació, al menys a priori.
La primera novetat es el paràgraf final del número 2
de l’article 22è, que va ser objecte d’anàlisi a l’anterior
publicació trimestral del Mon Jurídic, i la segona novetat
es el punt 4 de l’article 22è, que literalment diu: “Per a
determinar l’existència de conflicte, es pren en consideració,
sense caràcter excloent, la coincidència en la matèria dels
assumptes en els quals s’hagi intervingut, la coincidència de
jurisdiccions o dels subjectes que hi intervinguin, l’existència
de pacte de determinació dels honoraris en funció del
resultat de l’assumpte, o el temps que hagi transcorregut
des de l’obtenció de les informacions”.

49,2
49,2
49
49
48,8
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48,6
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48,4
48,4
48,2
48,2
48
48
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47,8
47,6
47,6
47,4

47,4

octure
octure

novembre
novembre

Com es veu a la redacció del número 4 de l’article 22è, la
norma introdueix una sèrie de pautes d’interpretació, que
es faciliten al text amb la vocació
Origende ser un instrument
Origen
útil per l’anàlisi del nou encàrrec
i les circumstàncies de
l’anterior, que ha de fer, ineludiblement, el/la professional
de l’advocacia que es trobi en aquesta tessitura, ja que
no serà possible fer-ne un pronunciament previ, per
exemple, de la Comissió deontològica corresponent, quina
declaració només es podrà produir amb posterioritat a la
tramitació d’un expedient contradictori, iniciat per queixa o
denúncia, o bé d’ofici.
En aquest sentit es important destacar que davant la
possibilitat de nombrosos supòsits concrets de diversa
estructura, la norma faci expressa menció a que els
instruments d’anàlisis relacionats, malgrat ser els més
usuals, no constitueixen una llista tancada o “excloent”
d’altres instruments.
Els instruments enunciats, que, com s’ha dit, tenen en
comú ser els més usuals que es poden tenir en compte
per l’acceptació o rebuig del nou encàrrec, i són:
A).- La coincidència en la matèria dels assumptes en que
s’hagi intervingut, com pot ser, per exemple ser sempre
reclamacions de quantitat, malgrat en jurisdiccions
diferents ( a diferents partits judicials), o en d’ordre
diferent (social, civil, contenciós-administratiu....), que
poden representar que, malgrat es donin altres factors,
el coneixement econòmic, de mitjans, etc.... suposi una
informació privilegiada, per se, digna de protecció pel
secret professional.
B).- La coincidència dels subjectes que intervinguin, que pot
suposar que el/la professional de l’advocacia que accepti el nou
encàrrec, malgrat ser per matèria diferent, en jurisdicció diferent,
o hagi transcorregut molt temps des de la intervenció en
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l’anterior encàrrec, tingui un coneixement privilegiat dels hàbits,
mitjans de vida, circumstàncies patrimonials, circumstàncies
familiars, de treball, etc... que pugui suposar una informació
susceptible d’estar en risc de ser usada per a finalitat diferent
d’aquella per la que es va obtenir aquest coneixement.
C).- L’existència de pacte de determinació dels honoraris en
funció del resultat de l’assumpte, que signifiqui que aquesta
modalitat de retribució, en el fons constitutiva d’un tipus
d’associació d’objectius que permet, pot ser, un coneixement
més ampli dels resultats i la seva aplicació, pugui suposar també
un risc objectiu per al manteniment del secret professional.
D).- El temps transcorregut des de l’obtenció de les
informacions, que pot ser un indicador o presumpció
determinant per valorar que els coneixements adquirits en
l’anterior encàrrec ja no poden trobar-se en risc de ser revelats.
octubre/novembre

octubre/novembre
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30
30
31 31
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4
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4
6

Altres
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0
7

0
7

Recomanacions que el Defensor del Poble ha efectuat
malgrat els informes que li han remès la Sotsdelegació
del Govern i la Prefectura Superior de Policia de
Barcelona en relació a l’absència de cites prèvies.
Justifica la necessitat de les Recomanacions en què
«la situació actual que afecta a cents de milers de
persones, entre altres, a menors d’edat, familiars
d’espanyols, ciutadans comunitaris, residents de
llarga durada, ciutadans que precisen regularitzar la
seva situació, etc. és totalment incompatible amb els
principis de servei efectiu als ciutadans, simplicitat,
claredat, proximitat i eficiència en l’assignació dels
recursos públics, previstos en la Llei 39/2015, d’1
octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques”.
Les Recomanacions que efectua a les dues Secretaries
esmentades a la vista de les nombroses queixes i que
l’absència de cita prèvia deixa de ser un problema localitzat
en una zona puntual del territori per estendre’s a altres
províncies de l’Estat on resideixen un nombre important
d’estrangers, són les que us transcrivim a continuació:

• «Revisar de manera urgent l’aplicació informàtica
de la cita prèvia d’estrangeria de la seu electrònica de
30
la Secretaria d’Administracions Públiques, adoptant les
25
20
mesures tècniques necessàries per garantir el dret dels
15
ciutadans a sol·licitar i obtenir en temps i forma una cita»
10
del territori per estendre’s a altres províncies de l’Estat on resideixen un nombre important
5
• «Analitzar la suficiència de les plantilles
0
d’estrangers, són les que us transcrivim a continuació:
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queixes i que l’absència de cita prèvia deixa de ser un problema localitzat en una zona puntual

Al ser la data de lliurament el dia 29-11-2019, no es disposa informació dels mesos de novembre i desembre.

cites pendents o el nombre d’estrangers residents en aquella província amb targetes de
residència, o amb targetes de sol·licitud d’asil en vigor».

SOJ

4 TRI-2019
58 Funcions
Públiques ICAB
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ACCIONS DEL SERVEI
Comunicar situació tràfic de persones
Contactar amb consolat
Contactar amb el lletrat
Gestionar petició justícia gratuïta
Orientació jurídica
Tramitació petició d'asil
TOTAL MENSUAL
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NOVEMBRE

0
0
17
12
50
1
80
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0
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0
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17
12
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1
80

0

MATÈRIES
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Altres
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Noves competències

NOVEMBRE

DESEMBRE

4TRI.

31

31

193

193

3

3

Règim comunitari

22

22

Règim general

63

63

TOTAL ACCIONS

312

0

312

0

Al ser la data de lliurament el dia 29-11-2019, no es disposa informació dels mesos de novembre i desembre.
MATÈRIES CONSULTADES

Al ser la data de lliurament el dia 29-11-2019, no
es disposa informació dels mesos de novembre i
desembre.
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80
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0
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50

0

20
10

150

200

SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA-SERVEI DE TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTA-TORN
D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT.

DESEMBRE

30

100

3. SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA-SERVEI
DE TRAMITACIÓ DE JUSTÍCIA GRATUÏTATORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA AL DETINGUT.

NOVEMBRE

40

50

0

DATOS ESQUEMÁTICOS ACTUALIZADOS DEL TURNO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.

ACCIONS DEL SERVEI PER MATÈRIES DADES ESQUEMÀTIQUES ACTUALITZADES
DEL TORN DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA
1 PER MATÈRIES
ACCIONS
DEL
SERVEI
Tramitació
petició
d'asil
DE GENERE

Primerament, recordar que les víctimes, per llei, tenen reconegut el benefici de justícia gratuïta.

0

ACCIONS DEL SERVEI

A l’ICAB hi ha actualment un total de 1.156 advocats i advocades d’alta al torn de víctimes de
violència de gènere que necessàriament han realitzat un curs en la matèria per tal de portar la
defensa a víctimes.

En el que portem d’any, i fins al dia 31 d’octubre, hem realitzat un total de 3.544 designacions
50 o lletrada per a víctimes de violència de gènere, el que suposa un increment del 4,82%
de lletrat
sobre l’any 2018 (en el que, durant el mateix període, vam realitzar un total de 3.381 designes).

Orientació jurídica
ACCIONS
DEL SERVEI PER MATÈRIES
1

Primerament, recordar que les víctimes, per llei, tenen
reconegut el benefici de justícia gratuïta.
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12
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1

Tramitació petició d'asil
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12
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0

Contactar amb el lletrat
Comunicar
situació
de persones
0
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0
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0

0

Comunicar situació tràfic de persones

0
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En el que portem d’any, i fins al dia 31 d’octubre, hem
realitzat un total
de 3.544 designacions de lletrat o lletrada
SAIER
per a víctimes de violència de gènere, el que suposa un
SAIER del 4,82% sobre l’any 2018 (en el que, durant el
increment
mateix període, vam realitzar un total de 3.381 designes).
El nombre de designacions per a víctimes de violència s’està
incrementant any rere any. Des de l’any 2014 i fins l’any
2018, hem tingut un increment d’un 16,85% en les peticions
realitzades:
Del total de designacions realitzades en el que portem d’any,
en un 14,64%, el lletrat o lletrada ha realitzat la primera
assistència en seu policial, el que suposa un lleuger augment
respecte a l’any 2018 (en el que únicament un 13,22% van
acudir a comissaria acompanyades per professional del torn
d’ofici).
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A l’ICAB hi ha actualment un total de 1.156 advocats i
advocades d’alta al torn de víctimes de violència de gènere
que4 TRI.
necessàriament han realitzat un curs en la matèria per
tal de portar la defensa a víctimes.
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La designació del torn d’ofici per a una víctima de violència
de gènere inclou tots els procediment penals o civils que
es tramitin davant dels Jutjats de Violència sobre la Dona
durant els dos anys de vigència de la designa, en els que la
interessada tindrà sempre designat el mateix professional.

MATÈRIES CONSULTADES

Respecte a les designes realitzades per a investigats o
detinguts per violència de gènere, fins al final del mes
d’octubre es van realitzar un total de 6.032 designes, el que
suposa un increment d’un 2,08% sobre el mateix període
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de l’any 2018, en el que es van realitzar un total de 5.909
designacions.
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•

Feminització de la pobresa.

•

Augmenten els delictes tecnològics vers les xarxes socials

•

els registres. En concret, en el que portem d’any i fins al
dia 31/08/2019, hem atès un total de 100.784 trucades al
departament, el que representa una mitjana de 475 trucades
Es del tot important que tots junts : Agents socials, mèdics d'atenció
diàries estem
(és a dir,
20
trucades
rebudes i ateses per hora).
periodistes
junts
abans
esta violència.
Hi ha una important violència invisible: De paraula, econòmica i laboral.

•

S'amplia el perfil tipus de víctima a transgèneres, dones refugiades, i víctimes de tracte
d'essers humans.

•

primària,

Segons les dades del primer trimestre de 2019 de l’Observatori
contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consejo General• Es molt important el tractament que des dels medis de comunicació es doni una
sensibilització i visualització responsable a aquesta lacra social.
Aquesta modificació legislativa ha suposat que des de l’any
del Poder Judicial, el 40,53% dels procediments judicials oberts
2015 TOAD:
rebem una doble trucada des del centre de detenció
finalitzen en sobreseïment provisional o lliure, la qual cosa FUNCIONAMENT
per comunicar les persones detingudes (una primera
representa una disminució de més d’un 6% respecte a l’any
trucada
per comunicar
la detenció,
i una segona
trucada
anterior.
Trucades ateses
al Departament
del Torn
d’Ofici i Assistència
a la Persona
Detinguda (a data
31/08)
per programar l’hora de la declaració policial). Tanmateix,
des de l’ICAB també hem d’efectuar una doble trucada al
D’acord amb les dades del mateix Observatori, a Catalunya, el
Com a conseqüència de la modificació de l’art. 520.4 de la LECrim a l’any 2015, el
o rebudes
lletradaalen
el cas dedel
lesTorn
persones
detingudes
(una
11,9% de les víctimes s’acullen a la dispensa a l’obligació denombre de lletrat
trucades
Departament
d’Assistència
a la Persona
Detinguda s’ha
en un 71,96% des de l’any 2014, segons els registres. En concret, en el que portem
per
informar de la detenció i un altre per comunicar l’hora
declarar com a testimoni (dada similar a la de l’any anterior).incrementat
d’any i fins al dia 31/08/2019, hem atès un total de 100.784 trucades al departament, el que
representa de
unadeclaració,
mitjana de 475
diàries (és a dir, 20
trucades
i ateses per hora).
o trucades
en cas d’assistències
en
horarirebudes
nocturn,
Aquesta
modificació
legislativa
ha
suposat
que des si
deté
l’any
2015 rebem una doble
l’enviament
d’un
SMS
al
lletrat
o
lletrada
activa
Cal destacar que Catalunya és la segona Comunitat Autònoma
trucada des del centre de detenció per comunicar les persones detingudes (una primera trucada
per comunicar
la detenció,
i una
trucada per programar l’hora de la declaració policial).
aquesta
forma
de segona
comunicació).
on menys ordres i mesures de protecció i seguretat s’adopten.
Tanmateix, des de l’ICAB també hem d’efectuar una doble trucada al lletrat o lletrada en el cas
En concret, un 50% de les sol·licituds de protecció són
de les persones detingudes (una per informar de la detenció i un altre per comunicar la hora de
o en cas d’assistències en horari nocturn, l’enviament d’un SMS al lletrat o lletrada
Les
dades de l’increment en les trucades ateses són les
acceptades, mentre que a la resta de l’Estat s’accepten un declaració,
67%.
si té activa aquesta forma de comunicació).
següents:
Les dades de l’increment en les trucades ateses són les següents:
Cal fer menció també a la posada en marxa durant el mes de
Assistència a la
Torn
persona
febrer d’aquest any de l’Observatori Català de la Justícia en
d'Ofici
detinguda
violència masclista, on els col·legis de l’advocacia de Catalunya
Increment trucades
71,96%
22,32%
tenim representació.
(sobre 2014)
Increment trucades
(sobre 2018)

7,52%

4,58%

Aquest any, s’ha celebrat, organitzat per les Comissions de
TORN y de Dones Advocades EL II CONGRES DE VIOLENCIA Com
mostra
la la
següent
és sostingut
Com
mostra
següentgràfica,
gràfica,aquest
aquest increment
increment és
temps
partir de l’any 2017):
DE GENERE sent les seves conclusions mes rellevants a més
a (sobretot
sostinguta en
el temps (sobretot a partir de l’any 2017):
més de qüestions estrictament jurídiques les següents:
• Feminització de la pobresa.
• Augmenten els delictes tecnològics vers les xarxes socials
• Hi ha una important violència invisible: De paraula, econòmica i
laboral.
• S’amplia el perfil tipus de víctima a transgèneres, dones
refugiades, i víctimes de tracte d’essers humans.
• És del tot important que tots junts : Agents socials, metges
d’atenció primària i periodistes, treballem en/contra d’aquesta
violència.
• És molt important el tractament que des dels medis de
comunicació es faci una sensibilització i visualització responsable
d’aquesta lacra social.
FUNCIONAMENT TOAD:
Trucades ateses al Departament del Torn d’Ofici i
Assistència a la Persona Detinguda (a data 31/08)
Com a conseqüència de la modificació de l’art. 520.4 de
la LECrim a l’any 2015, el nombre de trucades rebudes al
Departament del Torn d’Assistència a la Persona Detinguda
s’ha incrementat en un 71,96% des de l’any 2014, segons

Evolució de les trucades ateses al Torn d'Assistència
al Detingut (a data 31/08)
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L’atenció telefònica del Torn té un horari d’atenció de 9
a 15 hores de dilluns a divendres, mentre que el Torn
d’Assistència a la persona Detinguda té horari ininterromput
24La
hores
al dia durant tots els dies de l’any.
majoria de trucades del Torn, són per atendre consultes variades

L’atenció telefònica del Torn té un horari d’atenció de 9 a 15 hores
de dilluns a divendres, mentre que el Torn d’Assistència a la persona
Detinguda té horari ininterromput 24 hores al dia durant tots els dies de
l’any.
dels col·legiats i col·legiades.

La majoria de trucades del Torn, són per atendre consultes
variades dels col·legiats i col·legiades.

Les trucades d’assistència a la persona detinguda provenen de
diferents estaments policials (Mossos, Guardia Urbana, Policia Nacional,
Guardia Civil) i dels jutjats, de la demarcació de l’ICAB de Barcelona.

Les trucades d’assistència a la persona detinguda provenen
de diferents estaments policials (Mossos, Guardia
Urbana, Policia Nacional, Guardia Civil) i dels jutjats, de la
demarcació de l’ICAB de Barcelona.

Telefonemes comunicats al Torn d’Assistència a la persona Detinguda (a
data 30/09):
Tal i com s’ha comentat al punt anterior, a més de l’important
increment de trucades rebudes i realitzades, també s’ha incrementat la
petició d’assistències lletrades per telefonema (guàrdia d’Assistència al
Detingut). Respecte a l’any 2015 (moment en el que es va modificar la
LECrim) l’increment de telefonemes comunicats a Assistència a la persona

Telefonemes comunicats al Torn d’Assistència a la
persona Detinguda (a data 30/09):

en el
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Si considerem les dades estadístiques s’observa que dels
Tal i com s’ha comentat al punt anterior, a més de
10 mesos
més comunicacions
de detencions
dels que dels 10 meso
l’important increment de trucades rebudes i realitzades,
Si considerem
les amb
dades
estadístiques
s’observa
amb més comunicacions de detencions dels darrers 9 anys, 7 són d’aque
darrers
9
anys,
7
són
d’aquest
any
2019
(del
que
només
també s’ha incrementat la petició d’assistències
lletrades
any 2019 (del que només portem 9 mesos complerts):
portem 9 mesos complerts):
per telefonema (guàrdia d’Assistència al Detingut).
Respecte a l’any 2015 (moment en el que es va modificar
Posició Telefonemes
Mes
Any
1
5533
Juliol
2019
la LECrim) l’increment de telefonemes comunicats a
2
5280
Agost
2019
3
5230
Juny
2019
Assistència a la persona Detinguda (ICAB) ha estat d’un
4
5215
Maig
2019
Detinguda (ICAB) ha estat d’un 37,85%. Si comparem les dades de l’any
5
5191
Març
2019
37,85%.
Si
comparem
les dades
de
l’any
2019
Detinguda
(ICAB)
ha estat
37,85%.
Si comparem
lesrespecte
dades
de a
l’any
2019
respecte
a l’any
2018, d’un
aquest
increment
ha estat
d’un
12,12%.
6
5056
Maig
2011
2019 respecte a l’any 2018, aquest increment ha estat d’un 12,12%.
7
4928
Març
2012
l’any
2018, aquest increment ha estat d’un 12,12%.
Increment de telefonemes 2015-2019 (a data 30/09)
Increment de telefonemes 2015-2019 (a data 30/09)
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Designes realitzades pel Torn d’Ofici (a data 30/09):
Des del Departament del Torn d’Ofici també realitzem (per
designa) totes aquelles designacions de les jurisdiccions de
Penal General, Penal VG (investigats), Jurat, Menors, Penitenciari,
Menors no Acompanyats i Víctimes de Violència de Gènere.

2019
2019

Com Com
mostra
la la
gràfica,
l’increment
és
constant
en el temps
mostra la
gràfica, l’increment
l’increment és
és constant
constant en
en el
el temps
temps ii cadascú
cadascú
Com mostra
gràfica,
dels
últims 5
5dels
anys s’incrementa
s’incrementa
respecte
a l’any
l’any immediatament
immediatament
anterior.
Com a conseqüència de la modificació de l’art. 967 de la LECrim
idels
cadascú
últims 5 anys
s’incrementa
respecte aanterior.
l’any
últims
anys
respecte
a
Designes
realitzades
Torn d’Oficide
(a 5
data
30/09):de modificació
(redacció
segonspel
LL.O.12/2015,
d’octubre,
immediatament anterior.
de
la
LECrim
per
l’enfortiment
de
les
garanties
processals i
Increment anual telefonemes
del Departament
del Torn
d’Ofici també
realitzem
(per designa)
laDes
regulació
de les mesures
d’investigació
tecnològica),
amb
totes aquelles designacions de les jurisdiccions de Penal General, Penal VG
l’actual regulació del procediment penal es considera preceptiva
(investigats), Jurat, Menors, Penitenciari, Menors no Acompanyats i
la intervenció
de de
lletrat
en procediments per delictes lleus
Víctimes
de Violència
Gènere.
quan
pena dede
multa
amb límit màxim
de sis
mesos,
Com comportin
a conseqüència
la modificació
de l’art.
967
de la LECrim
(redacció
segons
de 5les
d’octubre,
de modificació
de ila LECrim
supòsits
en LL.O.12/2015,
els que s’apliquen
regles generals
de defensa
per l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures
representació.
de investigació tecnològica), amb l’actual regulació del procediment penal
14,00%

12,12%

12,00%

9,57%

10,00%
10,00%
8,00%
8,00%

6,83%
6,83%

6,00%
6,00%

5,04%
5,04%

4,00%
4,00%
2,00%
2,00%
0,00%
0,00%

Increment 2015-2016
Increment 2015-2016

Increment 2016-2017
Increment 2016-2017

Increment 2017-2018
Increment 2017-2018

Increment 2018-2019
Increment 2018-2019

es considera preceptiva la intervenció de lletrat en procediments per
Respecte a l’estacionalitat de les peticions d’assistències lletrades, la
delictes
lleus quan
comportin
pena de
amb
màxim de sis mesos,
Respecte
a l’estacionalitat
peticions d’assistències lletrades, la
Aquesta
modificació
legislativa
hamulta
suposat
unlímit
increment
Respecte
a l’estacionalitat
dede
leslespeticions
següent gràfica
mostra una distribució
uniforme d’assistències
entre tots els mesos de
següent gràfica mostra una distribució uniforme entre tots els mesos de supòsits en els que s’apliquen les regles generals de defensa i
l’any (menys
els
mesos gràfica
de genermostra
i desembre).
considerable
en
les
designes
realitzades
en
l’àmbit
penal des
lletrades,
la
següent
una
distribució
uniforme
entre
l’any (menys els mesos de gener i desembre).
representació.

tots els mesos de l’any (menys els mesos de gener i desembre).
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de l’any 2015 que, junt amb altres increments de designacions

Aquesta
modificació
legislativa
ha
suposat
un
increment
en tornsen
específics
comrealitzades
el de Menors
Acompanyats
el de
considerable
les designes
en no
l’àmbit
penal desode
l’any 2015
que, junt
amb altres
increments
de designacions
específics
Víctimes
de Violència
de Gènere,
ha suposat en
un torns
increment
en el com el
de Menors no Acompanyats o el de Víctimes de Violència de Gènere, ha
nombre
de
designacions
realitzades
des
d’aquest
departament
suposat un increment en el nombre de designacions realitzades des
d’undepartament
34,06% respecte
a l’any
2015.respecte
Tot i que al’increment
d’aquest
d’un
34,06%
l’any 2015. Tot i que
l’increment
més important
es va durant
produirl’any
durant
l’any
2016, el
més important
es va produir
2016,
el nombre
denombre de
designacions realitzades s’ha mantingut constant des de llavors:

Telefonemes
comunicats l'any
l'any 2018
2018
Telefonemes comunicats
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iforma
deforma
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3. formade
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durantconsiderable
3.
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2 mesos
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durant 3.
Variació en la comunicació de telefonemes respecte a la
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Increment en el nombre de designes realitzades
pel Torn d'Ofici 2015-2019 (a data 30/09)

-6,99%

-6,99%

2015

El principal increment de designacions, com comentàvem
anteriorment, s’ha produït en la jurisdicció penal (com a
conseqüència de la perceptivitat d’assistència lletrada en els
procediments de delictes lleus):
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El principal increment de designacions, com comentàvem
anteriorment, s’ha produït en la jurisdicció penal (com a conseqüència de
la perceptivitat d’assistència lletrada en els procediments de delictes lleus):
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Increment
en el nombre
designes realitzades
El principal
increment
de de
designacions,
com comentàvem
segons
jurisdicció
2015-2019penal
(a data
30/09)
anteriorment, s’ha
produït
en la jurisdicció
(com
a conseqüència de
la perceptivitat d’assistència lletrada en els procediments de delictes lleus):
19,31%

Víctimes VG
4,43%

Penitenciari
Menors
Increment
Juratsegons

13,41%
en el nombre
de designes realitzades
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Designes realitzades per procediments de
delictes lleus 2014-2019 (a data 30/09)
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Actuacions justificades pel Torn d'Ofici (a data
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LA TAXACIÓ DE COSTES EN ELS SUPÒSITS DE
L’ARTICLE 32.5 LEC
L’article 32.5 LEC estableix com a regla general l’exclusió dels honoraris de lletrat de l’eventual condemna
en costes als procediments en els quals la seva intervenció no resulti preceptiva, de conformitat amb l’article 31.2 LEC; i configura com a excepció dos supòsits:
a) l’apreciació de temeritat en la conducta del condemnat i b) que el domicili de la part es trobi en lloc diferent
a aquell on ha estat tramitat el procediment.
Per a l’efectiva aplicació de la primera de les excepcions,
la jurisprudència exigeix que la resolució judicial contingui, a més del pronunciament exprés del reconeixement de temeritat, la motivació suficient
per a aquesta apreciació, exigint així un plus en els
requisits necessaris per la seva aplicació en coherència amb l’excepcionalitat i el gravamen que suposa el
reconeixement de temeritat per al condemnat. (En
aquest sentit STS de 4 de desembre de 2001 (RJ 2001,
9859) o STS de 25 d’abril de 2002 (RJ 2002, 6741).
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la jurisprudència no és pacífica: la posició majoritària
considera suficient l’acreditació d’ubicació del domicili
en municipi diferent al de la seu de l’oficina judicial; un
sector minoritari es decanta per exigir que el domicili s’ubiqui en partit judicial diferent; i d´altres jutjadors
apliquen un o altre criteri en funció de la casuística del
cas concret, situant-se així en un terme mig entre els
dos posicionaments. En aquest sentit STS 4 d’octubre de 1992, Sentència 918/04, de 21 de desembre
de 2004, de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de
Màlaga, Interlocutòria 913/05, dictada per la Secció 1a
de l’Audiència Provincial d’Astúries, les quals defensen la
tesi majoritària).

LA INDEMNITZACIÓ PER PRESÓ
PREVENTIVA
Succinta exposició d’antecedents dels criteris emprats pels Tribunals, que porten a
l’establiment del recent criteri del Tribunal Suprem relatiu a què en tots els supòsits
d’absolució per qualsevol causa o de sobreseïment lliure el perjudicat té dret a la
indemnització.

Francisco Fernandez Perales
Col·legiat Núm. 44.321

A

mb anterioritat a la Sentència del Tribunal
Constitucional núm. 85/2019, de 19 de juny,
l’article 294.1 de la Llei orgànica del Poder
Judicial establia el dret a ser indemnitzat
pel temps passat a la presó preventiva de
qui hagués estat absolt o respecte de qui s’hagués dictat
acte de sobreseïment lliure en causa penal, quan la raó
que portés al dictat de tals resolucions hagués estat la
“inexistència del fet imputat”.
En tals casos la petició indemnitzatòria es dirigia “directament al Ministeri de Justícia” (294.3 LOPJ). En els
supòsits en què no calgués aplicar l’article 294 LOPJ,
a la reclamació d’indemnització havia de precedir-li la
sol·licitud de declaració d’error judicial, seguint les regles
establertes per l’article 293 LOPJ.
L’article 294 LOPJ havia estat interpretat per la Sala 3a
del Tribunal Suprem de tal manera que resultava aplicable en dos supòsits, referits, entre altres, per la seva
Sentència de 22 de maig de 2007:
- Casos d’“inexistència objectiva” del fet delictiu, això
és, suposats en els quals es provés que els fets atribuïts
al subjecte investigat o posteriorment acusat no havien
tingut lloc.
- Casos d’“inexistència subjectiva” del fet delictiu, és a
dir, suposats en què hagi pogut provar-se que l’investigat
o acusat no havia tingut cap participació en els fets.
La jurisprudència del Tribunal Suprem respecte de la
interpretació que havia de fer-se de l’article 294.1 LOPJ
semblava inspirada en postulats de justícia material, evitant indemnitzar en cas de sentència absolutòria o acte
de sobreseïment lliure per raó de l’aplicació del principi

“in dubio pro reo”. Els dubtes sobre el veritablement
esdevingut, si bé comportaven una resolució en sentit
absolutori, impedien amb posterioritat la indemnització
pel temps sofert de presó preventiva, atès que subsistia
la possibilitat que el subjecte hagués realitzat el delicte.
Aquesta posició, respecte d’un procediment que no té
naturalesa jurídic-penal però que constitueix un “corol·lari i un complet dels procediments penals”, tal com
manté el Tribunal Europeu de Drets Humans (vegeu la
STEDH de 16 de febrer de 2016, cas Vlieeland Boddy i
Marcelo Lanni c. Espanya) precisament, es contraposa a
la idea que subjau
LA INTERPRETACIÓ al principi “in dubio
pro reo”, resumiEFECTUADA PEL
da en la màxima
TRIBUNAL SUPREM de Trajano: “És
preferible que el
DE L’ARTICLE
crim d’un culpable
quedi impune a
294.1 LOPJ VA
què un innocent
COMPORTAR QUE
sigui condemnat”.
Respecte de la
EL TRIBUNAL
indemnització per
EUROPEU DE
presó preventiva,
DRETS HUMANS
en canvi, el parer
de l’Alt Tribunal
CONDEMNÉS
s’inspiraria al prinA ESPANYA
cipi que establís
que és preferible
EN DIVERSES
que un innocent
OCASIONS.
no sigui indemnitzat pel temps sofert a la presó preventiva al fet que s’indemnitzi per això
a un culpable. L’existència de dubte, doncs, beneficia en
el primer cas i perjudica en el segon.
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La interpretació efectuada pel Tribunal Suprem va comportar que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemnés
a Espanya en diverses ocasions (vegeu les STEDH de
25 d’abril de 2006, cas Puig Panella c. Espanya o STEDH
de 13 de juliol de 2010, cas Tendam c. Espanya). En el
cas Tendam c. Espanya, el TEDH va exposar que “no ha
d’existir cap diferència qualitativa entre un alliberament
per falta de proves i un alliberament resultant d’una constatació d’innocència de la persona que no està en dubte”
i que “en el marc de l’article 6.2 del Conveni, la disposició d’una sentència absolutòria ha de ser respectada per
totes les autoritats que es pronuncien de manera directa
o incidental sobre la responsabilitat penal de l’interessat”.
Després d’aquests
pronunciaments
del TEDH, el
Tribunal Suprem
va revisar la seva
interpretació de
l’article 294.1
LOPJ, tornant-la
més restrictiva. Ja
que el propi TEDH
havia exposat que
“ni l’article 6.2 ni
cap altra clàusula
del Conveni dona
dret a reparació
per una presó provisional regular en
cas d’absolució”,
calia limitar, segons el TS, l’aplicació del 294.1
LOPJ, sempre que
la nova interpretació del precepte
no fes diferències per la raó que fonamenti l’absolució en
cada cas.

SI BÉ LA QÜESTIÓ
DIRIMIDA GUARDA
RELACIÓ AMB
EL DRET A LA
PRESUMPCIÓ
D’INNOCÈNCIA I AL
FET QUE AQUEST
SIGUI RESPECTAT
SENSE EXCEPCIÓ,
SEMBLA OPORTÚ
DESTACAR EL
PROFUND IMPACTE
QUE LA PRESÓ
PREVENTIVA TÉ EN
QUI LA PATEIX.

Per això, la STS de 23 de novembre de 2010 va exposar
que no se li oferia una altra solució a la Sala “que abandonar aquella interpretació extensiva de l’art. 294 de la
LOPJ i acudir a una interpretació estricta d’aquest, en el
sentit literal dels seus termes”, limitant la seva aplicació
als supòsits d’inexistència objectiva del fet.
En la seva Sentència núm. 8/2017, de 19 de gener, el Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre aquesta última
interpretació del precepte. La sentència que revisava en
empara havia determinat que no concorria la inexistència objectiva del fet que referia l’article 294.1 LOPH en
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estar “l’absolució sustentada en l’aplicació dels principis
rectors del procés penal (presumpció d’innocència)”. El TC
va entendre vulnerat el dret a la presumpció d’innocència
i va acordar anul·lar la Sentència i retrotreure les actuacions al moment anterior al seu dictat perquè el TS resolgués de nou “sense introduir dubtes sobre la culpabilitat
del recurrent”.
Aquesta última Sentència portava, en paraules de Rodríguez Ramos, a “concloure que la inexistència del fet
ontològic és equivalent a la inexistència del fet processal”.
Finalment, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència
núm. 85/2019, de 19 de juny, ha declarat la inconstitucionalitat dels incisos “per inexistència del fet imputat” i
“per aquesta mateixa causa” de l’article 294.1 LOPJ (després de plantejar-se pel Ple del TC qüestió interna d’inconstitucionalitat) atès que considera que “circumscriure
l’àmbit d’aplicació de l’art. 294 LOPJ a la inexistència
objectiva del fet, estableix una diferència de tracte injustificada i desproporcionada respecte als innocents absolts
per no ser autors del fet, al mateix temps que menyscaba
el dret a la presumpció d’innocència en excloure a l’absolt
per falta de prova de l’existència objectiva del fet”, vulnerant-se els articles 14 i 24.2 de la Constitució Espanyola.
Malgrat que el TC va deixar clar que l’aplicació de l’article
294.1 LOPJ, després de la seva modificació, no implica
una concessió automàtica de la indemnització per presó
preventiva en tots els casos, el Tribunal Suprem, en la
seva recent Sentència núm. 1348/2019, de 10 d’octubre,
ha exposat que partint de la seva “subjecció a la norma
i tenint en compte la nova redacció de la mateixa [...] en
tots els supòsits d’absolució per qualsevol causa o de sobreseïment lliure, el perjudicat té dret a la indemnització”.
Si bé la qüestió dirimida guarda relació amb el dret a la
presumpció d’innocència i al fet que aquest sigui respectat sense excepció, sembla oportú destacar el profund
impacte que la presó preventiva té en qui la pateix. Tal
com encertadament expressa Silva Sánchez, “El procés,
des de la seva incoació exerceix [...] certament una important funció estabilitzadora, que es mou en la mateixa
dimensió expressiva-comunicativa que la pròpia pena”.
Ara bé, quan s’adopten mesures cautelars restrictives de
drets, com la presó preventiva, s’afegeix “dimensió aflictiva [...] que mostra una autèntica equivalència funcional
amb la dimensió aflictiva de la pena”.
Resulta, doncs, necessari tenir en compte el caràcter
lesiu de la presó preventiva a fi de preguntar-nos si no és,
veritablement, preferible indemnitzar a un culpable al fet
que es deixi a un innocent sense indemnització.

ADAPTACIÓ DE JORNADA “A LA
CARTA” O CARTA PER ADAPTAR LA
JORNADA?
Reflexions al voltant de l’ampliació de l’exercici del dret per a la conciliació de la vida
familiar i laboral.

Mariona Argilés
Col·legiada Núm. 38.149

A

l dret d’adaptació de la jornada de treball
regulat a l’article 34.8 de l’Estatut dels
Treballadors (ET), segons l’actual redacció
establerta pel Reial Decret Llei 6/2019,
d’1 de març, de mesures urgents per a
la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes en el treball i l’ocupació, amplia l’exercici
del dret per a la conciliació de la vida familiar i laboral,
però es tracta d’un dret a adaptar la jornada “a la carta”?
Anem per parts:
• Dret a adaptar la jornada o dret a sol·licitar l’adaptació de la jornada?
L’actual article 34.8 de l’ ET regula una expectativa de
dret; un dret a demanar o sol·licitar una adaptació de
la jornada per una finalitat concreta que és la de conciliar vida familiar i laboral, però no un dret de concessió
directa per al treballador, com passa amb
DE LA LECTURA
el dret a la reducció
LITERAL DEL
de jornada de l’ article
37.6 de l’ ET.

PRECEPTE NO
QUEDA CLAR SI EL
LEGISLADOR HA
VOLGUT LIMITAR
AQUEST DRET
D’ADAPTACIÓ

• Qui té dret a sol·licitar l’adaptació?

De la lectura literal del
precepte no queda
clar si el legislador ha
volgut limitar aquest
dret d’adaptació;
primer, disposa que “Les persones treballadores tenen
dret a sol·licitar”, per després, en el següent paràgraf, limitar-lo a “En el cas que tinguin fills o filles, les persones
treballadores tenen dret a efectuar aquesta sol·licitud
fins que els fills o filles compleixin dotze anys”.

En aquets punt, el que seria lògic és pensar que el dret
a sol·licitar l’adaptació l’ostenta tota persona treballadora sense més limitació que el fet que pugui acreditar
que té una necessitat de conciliar.
• Com es pot aconseguir aquesta adaptació de jornada?
A diferència de l’anterior redactat que no contemplava
com es podria dur a terme aquesta adaptació, l’actual
precepte disposa que es pot exercitar de les següents
formes:
• Des d’un punt de vista quantitatiu, això és, adaptant
la durada de la jornada de treball.
• Des d’un punt de vista qualitatiu, això és, en la distribució de la jornada i l’ordenació del temps de treball
(amb mesures com la flexibilitat d’entrada i sortida, la
jornada irregular, la modificació dels torns de treball,
etc).
• Des d’un punt de vista formal, això és, en la forma
de prestació, inclosa la prestació de treball a distància
(conforme l’article 13 de l’ET).
•Existeixen límits o incompatibilitats?
Com hem indicat, no es tracta d’un dret “a la carta”,
sinó una possibilitat de sol·licitar que està condicionat
al fet que aquesta sol·licitud sigui raonable i proporcionada en relació amb les necessitats de la persona
treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.
Addicionalment, el dret és compatible amb la resta
de permisos de l’article 37 de l’ET (hora de lactància,
absència per naixement de fill prematur, reducció de
jornada per guarda legal i situacions anàlogues).
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• Com es sol·licita i exercita?
N’hi ha prou amb una sol·licitud dirigida a l’Empresari
acreditant que l’adaptació sol·licitada és necessària per
aconseguir l’efectiva conciliació, sent raonable i proporcionada amb les necessitats del sol·licitant i les necessitats organitzatives i productives de l’Empresari.
A partir d’aquí, el precepte al·ludeix a allò que disposi
la negociació col·lectiva i, tot i que l’article obliga a pactar-ho en aquesta negociació col·lectiva, avui dia pràcticament no
existeixen
COM HEM INDICAT,
convenis
NO ES TRACTA
que regulin
aquesta maD’UN DRET “A
tèria. Tampoc
LA CARTA”, SINÓ
al·ludeix el
precepte a la
D’UNA POSSIBILITAT
participació
DE SOL·LICITAR
dels representants dels
CONDICIONADA A
treballadors
LA RAONABILITAT I
en el procés
negociador
PROPORCIONALITAT
individual,
EN RELACIÓ AMB
però sembla
plausible i
LES NECESSITATS
recomanada
DE LA PERSONA
la seva partiTREBALLADORA I
cipació.

AMB LES NECESSITATS
ORGANITZATIVES
O PRODUCTIVES DE
L’EMPRESA

Ara bé, si no
existeix pacte
col·lectiu,
l’article obliga
a l’Empresari (amb
una clara evidència per donar-li funcionalitat al dret) a
començar un procés de negociació (real i de bona fe)
amb la persona sol·licitant de 30 dies de durada. En cas
d’impugnació judicial, ha de poder provar-se que aquest
procés efectivament s’ha dut a terme. Finalitzat el procediment, l’Empresari podrà:
• Acceptar la proposta;
• Plantejar una o diverses propostes alternatives;
• Manifestar la seva negativa, indicant les raons objectives en les quals basa la seva decisió. En aquest cas,
la persona treballadora té dret a impugnar la decisió
judicialment en el termini de 20 dies hàbils a través del
procediment establert a l’article 139 de la Llei 36/2011,
de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social (pro-
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cediment que és urgent i preferent). Un cop dictada la
sentència, no admetrà recurs de suplicació, tret que en
la demanda principal s’hagi acumulat l’acció de danys i
perjudicis causats al treballador, si per la quantia es pogués interposar.
• I si la persona treballadora vol sol·licitar el retorn a
les seves antigues condicions?
Ja sigui perquè ha finalitzat el període acordat o pel canvi
de circumstàncies que abans justificava l’adaptació, la
norma recull
un “dret a
SI NO EXISTEIX
sol·licitar”, i
no un “dret
PACTE COL·LECTIU,
a tornar” a
L’ARTICLE OBLIGA
les seves
A L’EMPRESARI
antigues
condicions
(AMB UNA CLARA
de manera
EVIDÈNCIA
incondicionada. En conPER DONAR-LI
seqüència,
FUNCIONALITAT AL
si l’Empresa
pot acreditar
DRET) A COMENÇAR
que té raons
UN PROCÉS DE
objectives
per denegar-li
NEGOCIACIÓ (REAL I
a la persona
DE BONA FE)
treballadora
retornar a les
seves antigues condicions, podrà fer-ho. Ara bé, no es
regula si serà necessari iniciar un nou procés negociador.
• Disposa la persona treballadora sol·licitant d’alguna garantia addicional?
La resposta és negativa; el legislador no ha inclòs
a les persones que han sol·licitat l’adaptació de la jornada en els col·lectius protegits per la nul·litat automàtica
de l’acomiadament dels articles 53.4.b) i 55.5.b)
de l’ET.
• En conclusió, es tracta d’un dret a adaptar la jornada “a la carta”?
Com hem pogut veure, no és un dret a adaptar la
jornada “a la carta”, sinó un dret a sol·licitar i negociar
l’adaptació de la jornada, sempre que es pugui acreditar
la necessitat de conciliar la vida personal i laboral de la
persona treballadora i que la sol·licitud sigui raonable i
proporcionada amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL
SUPREM, DE 20 DE NOVEMBRE DE 2019,
SOBRE AIGÜES DE BARCELONA, SA
Antecedents, anàlisi i conseqüències que es deriven de les quatre Sentències del Tribunal
Suprem, de 20 de novembre de 2019, que anul·len i cassen les del TSJC, confirmant l’abast
supramunicipal del servei i el seu caràcter integral: abastament, sanejament i reutilització.

Joan Perdigó
Col·legiat Núm. 9.456

A

Barcelona i a la major part de municipis
compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona –AMB, Llei 31/2010– era la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.
–SGAB– qui, des de 1867 –amb l’Eixample–, prestava el servei de subministrament domiciliari
d’aigua en baixa i part de l’abastament en alta. Amb títols
anteriors, el que habilita SGAB és la concessió de domini
públic hidràulic –DPH– per abastament a poblacions,
atorgada el 25-06-1953 per captar aigua del Llobregat,
construir/explotar l’estació potabilitzadora –ETAP– de St.
Joan Despí, i subministrar aigua als municipis del Pla de
Barcelona, per 99 anys.
El 21-12-1981, la Corporació Metropolitana de Barcelona
–CMB, Decret-Llei 5/1974– va metropolitanitzar el servei
de sanejament d’aigües residuals per gestió directa
(EMSSA).
I el 28-01-1982 el servei d’abastament d’aigua en alta per
gestió directa (SOGEMASA) i el d’abastament en baixa
per concessió de servei públic a SGAB per concert directe (art 117 RD 3047/1977).

En desplegament d’aquesta metropolitanització la
CMB i SGAB, el 18-04-1983, van formalitzar tres contractes:
- Compra per CMB de l’ETAP d’Abrera, per la seva gestió
directa per CMB, per bé que el 1988, amb la dissolució de
la CMB per Llei 7/1987, va passar a la Generalitat.
- Concessió del servei públic –SP– d’abastament d’aigua
en baixa als municipis on SGAB prestava aquest servei,
per 50 anys, a comptar des de la posada en marxa del tub
de 2,40 m de diàmetre de l’ETAP d’Abrera al Dipòsit de la
Fontsanta a St. Joan Despí.
- Execució del tub 2,40 m de diàmetre de l’ETAP i del Dipòsit de la Fontsanta per SOGEMASA, en principi en un parell
d’anys.
La dissolució de la CMB per la Llei 7/1987 i la seva substitució per l’EMSHTR va endarrerir les obres del tub 2,40 m
de diàmetre de l’ETAP i del Dipòsit de la Fontsanta, que no
es posaren en marxa fins Resolució de la Junta d’Aigües
de 2-6-1997.
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Per Sentència 604/2001, el TSJC va declarar la legalitat
d’aquesta Resolució, establint que SGAB tenia la doble
condició de concessionària de DPH i SP metropolità.

- La concessió de 1953 no era títol suficient per justificar
l’excepció licitatòria ex art 283.1 a) ROAS, ni la valoració de
l’aportació de SGAB.

Les Lleis 4/1990, 6/1999 i el Text refós de la legislació
catalana d’aigües de 2003 –TRLAC– van atribuir l’abastament d’aigua en alta a la regió metropolitana a Aigües Ter
Llobregat –ATLL–; però l’article 35.2 del TRLAC de 2003 va
mantenir la titularitat pública o privada de les instal·lacions
d’abastament d’aigua en alta, amb concessions DPH I de
SP fins la fi de llur durada, que revertiran a la Generalitat.

- La metropolitanització de 1982-1983 es va frustrar per
l’assumpció per la Generalitat de l’abastament d’aigua
alta a la regió metropolitana a partir de 1990.

Per tant, la concessió de 1953 i l’ETAP de St. Joan Despí
van romandre i romanen de titularitat de SGAB, concessió
revisada per l’ACA el 2014 fins 2055.

L’AMB no va interposar recurs de cassació, però sí
SGAB i Aigües de Barcelona.

A partir de 1997, l’EMSHTR hagués pogut perfeccionar
el contracte de concessió del servei públic metropolità
d’abastament d’aigua amb SGAB, previst en el contracte
de 1983. Però fins la seva constitució per Llei 31/2010,
l’AMB no va afrontar aquesta actuació, el 6-11-2012.
El seu abast va incloure també el sanejament d’aigües residuals i, en lloc d’atorgar a SGAB un contracte de concessió de SP, es constituí, per procediment negociat sense
publicitat i conveni amb empresa preexistent, una societat
d’economia mixta –SEM–, Aigües de Barcelona, Empresa
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA,
segons articles 283.1 b) del ROAS.
SGAB va aportar la seves concessions derivades de la de
1953 (85% del capital) i l’AMB el servei de sanejament
(15%).
La creació de la SEM va ser impugnada per quatre empreses privades del sector de l’aigua, recursos que foren
estimats per Sentències del TSJC de 10 de març de 2016.
Els fonaments jurídics d’aquestes Sentències del TSJC
van ser:
- La concessió de DPH per abastament a poblacions de
1953 no la podia atorgar l’Estat perquè la Llei de Règim
Local de 1950 ja havia atribuït la competència envers
aquest SP als municipis.

Tanmateix, el vot particular del President de la Secció,
Alberto Andrés Pereira, va anticipar en part els fonaments jurídics de les Sentències del Tribunal Suprem.

Les quatre Sentències del Tribunal Suprem, de 20 de
novembre de 2019, anul·len i cassen les del TSJC en
base als fonaments jurídics següents:
- La competència en matèria d’abastament d’aigua ja
l’havia atribuït als municipis la legislació local anterior a
la Llei de 1950.
- L’atribució de la competència no implica l’automàtica
atribució de la titularitat per prestar el servei directament o indirecta.
- La titularitat l’ha d’assumir cada ens local pel procediment de municipalització (arts 86.2 LBRL i 97 TRRL) i
posterior expropiació de les empreses privades que el
prestaven fins aleshores.
- La concessió de SGAB de 1953 era un títol vàlid i suficient per justificar l’excepció licitatòria i la valoració
de la seva participació en la SEM.
- Cap entitat supramunicipal no havia municipalitzat el
servei d’abastament d’aigua, la metropolitanització de
1982-1983 havia quedat a mitges. Però amb la SEM de
2012, per 50 anys, a comptar des de 1997, sí que es
perfeccionà.
Cal dir finalment que, amb aquestes Sentències, es confirma l’abast supramunicipal del servei i el seu caràcter i
ntegral: abastament, sanejament i reutilització.

PUBLIREPORTATGE

Oyster, el primer reloj de pulsera hermético del
mundo. Fueron diseñados para fomentar un espíritu
emprendedor, potenciar el conocimiento y bienestar
humano, y proteger nuestro patrimonio cultural y
medio ambiente.

LOS CINCO
LAUREADOS DE
LOS PREMIOS
ROLEX A LA
INICIATIVA 2019
El anuncio representa más de cuatro
décadas del programa, pilar de la campaña
Perpetual Planet de Rolex.

Rolex ha anunciado los cinco Laureados de los Premios
Rolex a la Iniciativa 2019, que recibirán financiación y
otros beneficios para sus innovadores proyectos que
mejorarán la vida en el planeta.
Los Premios Rolex a la Iniciativa se establecieron en
1976 para conmemorar el 50º aniversario del Rolex

Rolex mantiene un compromiso duradero para
preservar el mundo que nos rodea. Recientemente,
ha lanzado una campaña para un planeta perpetuo,
donde brinda su apoyo a individuos y organizaciones
clave para encontrar soluciones a los desafíos
medioambientales del mundo.
National Geographic, una organización vinculada a
Rolex desde principios de los años 1950 y socia en
la campaña Perpetual Planet, organizó el National
Geographic Explorers Festival, donde los 10 finalistas
de los Premios Rolex a la Iniciativa 2019 presentaron
sus proyectos.
El jurado de los Premios Rolex a la Iniciativa — un
grupo de expertos independientes— se reunió
primero en febrero para elegir a los 10 finalistas de
una lista de seleccionados creada a partir de 957
candidatos de 111 países. Por primera vez en los 43
años de historia de los Premios, el público pudo votar
por sus proyectos favoritos a través de una campaña
en los medios sociales.
Los resultados de los votos del público se tomaron en
cuenta en la decisión final que tomó el jurado en una
segunda reunión durante el Festival.
«Ahora más que nunca, necesitamos a personas
que nos muestren cómo afrontar los problemas a
los que se enfrenta la humanidad con iniciativa y
determinación», declaró Arnaud Boetsch, director
de Comunicación e Imagen de Rolex. «Damos la
enhorabuena a los Laureados por sus proyectos
ganadores que prometen tener un gran impacto en el
mundo».
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LOS LAUREADOS ROLEX DE
2019 SON:
João Campos-Silva, 36 años,
Brasil – En la Amazonia, el pez
escamoso de agua dulce más
grande del planeta, el arapaima,
que puede pesar hasta 200 kilos,
se extingue. Pero el ecologista
brasileño experto en pesca, que
colabora estrechamente con
asociaciones locales y líderes del sector pesquero, ha
ideado un plan para salvar el arapaima, y con ello el
sustento, el abastecimiento de comida y la cultura de las
comunidades indígenas que dependen de los ríos de la
región para sobrevivir.

Grégoire Courtine, 44 años,
Francia – El científico establecido
en Suiza Grégoire Courtine está
desarrollando un revolucionario
método para ayudar a personas
con parálisis a caminar de nuevo.
Su método se basa en restablecer
la comunicación entre el cerebro
y la médula espinal mediante el uso de un «puente»
electrónico que potencialmente mejora la regeneración
de los nervios y recupera el control sobre las piernas.

Brian Gitta, 26 años, Uganda –
En las zonas rurales de África, es
habitual posponer el tratamiento
contra la malaria durante semanas
a la espera de los resultados de
las pruebas. Gitta ha ideado un
innovador dispositivo portátil de
bajo coste, el Matiscope, capaz de
proporcionar resultados en cuestión de minutos, con el
uso de imanes y luz, sin necesidad de una muestra de
sangre. En 2017, África registró 200 millones de casos
de malaria.

Krithi Karanth, 40 años, India – La
científica experta en conservación
Krithi Karanth está decidida a
reducir la fricción entre la vida
salvaje y los habitantes cercanos
a parques nacionales de la India.
Su propósito es disminuir las
amenazas a las personas, las
propiedades y el ganado, promoviendo el conocimiento
en conservación entre las comunidades y escuelas,
y proporcionando un servicio telefónico gratuito de
solicitud de indemnizaciones.

Miranda Wang, 25 años, Canadá
– Miranda Wang, empresaria y
bióloga molecular, lleva mucho
tiempo investigando cómo
resolver el problema de la
contaminación causada por el
plástico. La canadiense, afincada
en California, encabeza un
innovador procedimiento para convertir los desechos
plásticos no reciclables, provenientes de bolsas de
plástico o envoltorios, en químicos valiosos para los
procesos industriales, como la fabricación de coches y
aparatos electrónicos.

PREMIOS ROLEX A LA
INICIATIVA 2021
Ya está abierto el plazo de envío de solicitudes para los
Premios Rolex a la Iniciativa 2021. Invitamos a participar
a candidatos de cualquier nacionalidad cuyo proyecto
innovador ayude a mejorar la calidad de vida en el
planeta.
Para más información, visite: rolex.org/rolex-awards

D’UN COP D’ULL

PRESENTACIÓ A L’ICAB DEL LLIBRE DE FERNANDO JÁUREGUI

La degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, va presidir l’acte de presentació de l’obra ‘Los abogados que cambiaron
España. Ochenta años de historia de los letrados y juristas que contribuyeron a la democracia (1939-2019)’, escrit
pel periodista Fernando Jáuregui. El llibre recull la història del col·lectiu dels advocats, advocades i juristes i la seva
influència en la democràcia espanyola. L’acte va comptar amb la presència de l’autor del llibre, Fernando Jáuregui, del
degà emèrit del Col·legi, Eugeni Gay, i del diputat constituent, Joaquín García-Romanillos.

JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LES NOVES FORMES DE VIOLÈNCIA
CONTRA LA DONA A LES XARXES SOCIALS
Un any més, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es va sumar als actes reivindicatius del ‘Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència contra la Dona’ amb la celebració d’una jornada de sensibilització i de formació sobre les
noves formes de violència contra la dona a les xarxes socials. En el marc d’aquest acte Júlia Bacaria, vicepresidenta
Secció de Dret de les Tecnologies de la Informació i Comunicació va presentar el llibre “Balanza de Género” de Susana Gisbert, fiscal de Violència sobre la Dona Valencia, també present a l’acte. A continuació, la degana, Mª Eugènia
Gay, va clausurar aquesta jornada.
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JORNADA SEGONA OPORTUNITAT

La Comissió de Cultura i la Comissió de Normativa van organitzar la Conferència: ‘La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)’, que es va celebrar el 25 de novembre i que va ser inaugurada pel secretari de la Junta
Jesús Sánchez, l’advocat i professor de Dret Mercantil de la Universitat de Girona, Martí Batllori i que va comptar
amb la participació com a ponent d’Ignacio Sancho Gargallo, magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem

NOVA IMPOSICIÓ DE TOGUES A L’ICAB

El passat 26 de novembre va tenir lloc una nova “Imposició de Togues”, acte que marca l’ingrés simbòlic dels nous
col·legiats i col·legiades a l’ICAB. L’acte va ser presidit per la degana, Mª Eugènia Gay, el vicedegà, Joaquim de Miquel, entre altres membres de la Junta de Govern.

D’UN COP D’ULL

REUNIÓ DE PRESIDENTS DE SECCIONS DE LA COMISSIÓ DE CULTURA

El passat 10 de desembre es va celebrar a l’ICAB una reunió amb els presidents i presidentes de les Seccions del
Col·legi per abordar futurs projectes, compartir idees i establir objectius ja que són una peça essencial de la Corporació. La reunió la va presidir la degana del Col·legi, Ma Eugènia Gay, el vicedegà, Joaquim de Miquel, el secretari,
Jesús Sánchez, i les diputades de la Junta de Govern Cristina Vallejo, Yvonne Pavía i Núria Flaquer.

LLIURAMENT DE LA VI EDICIÓ DEL PREMI DE LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ
DELS DRETS DELS ANIMALS

Lama Thubten Wangchen, fundador de la Casa del Tibet a Espanya i membre del Parlament tibetà a l’exili, i Jordi
Martí, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, advocat i membre fundacional de la Comissió de Protecció dels Drets
dels Animals (CPDA) del Col·legi van ser els guardonats en la VI edició del premi de la Comissió de Protecció dels
Drets dels Animals del Col·legi que s’atorga com a reconeixement per la defensa dels drets dels animals.
En l’acte de lliurament hi van participar la diputada de la Junta de Govern responsable de la Comissió de Protecció
dels Drets dels Animals del Col·legi, Carmen Valenzuela, la presidenta de l’esmentada Comissió, Magda Oranich, i el
vicepresident de la CPDA, Carles Soliva.

Món Jurídic · #326 · Desembre 2019/Gener 2020

D’un cop d’ull 73

JORNADA AJUNTAMENT DE BARCELONA - ICAB - IMHAB

La Comissió del Torn d’Ofici i Assistència a la Persona Detinguda del Col·legi i l’Ajuntament de Barcelona van
organitzar conjuntament una jornada de formació específica en matèria d’habitatge’ que es va celebrar el passat 10
de desembre a l’ICAB. L’acte va ser inaugurat per Jordi Rabassa Regidor del districte de Ciutat Vella i presentat per la
diputada de la Junta de Govern del Col·legi, Carmen Valenzuela.

CIMERA DE DELEGACIONS

L’ICAB va acollir el passat 4 de desembre la ‘Cimera amb les Delegacions’ amb l’objectiu de fomentar la proximitat i
vetllar per oferir la millor atenció, serveis i formació a tota l’ advocacia. L’acte presidit pel secretari, Jesús Sánchez, va
comptar amb la presència dels advocats i advocades que són delegats de les seus territorials del Col·legi situades a
Arenys de Mar, Badalona , Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú.

D’UN COP D’ULL

ESPAI DE REFLEXIÓ DE LA FUNDACIÓ SANT RAIMON DE PENYAFORT

La diputada de la Junta de Govern i secretaria de la Fundació Sant Raimon de Penyafort, Cristina Vallejo, va presidir
l’acte que es celebrar el 20 de novembre al Pati de Columnes del Col·legi per celebrar l’aniversari de la ‘Convenció
i de la Declaració dels Drets dels Infants’. Acte que va comptar amb la participació com a ponents de Xavier Puigdollers, advocat i patró de la Fundació Sant Raimon de Penyafort, Carmen Panchón, pedagoga, i Pascual Ortunyo,
magistrat.

VISITA A LA PRESÓ MODEL

En el marc de les XXI Jornades de Dret d’Orientació i Assistència Jurídica Penitenciària (SOAPJ) celebrades a la
seu de l’ICAB els passats 7 i 8 de novembre es va dur a terme una visita a la presó Model, a la qual hi van assistir
la diputada de la Junta de Govern del Col·legi responsable de la Comissió de Dret penitenciari, Carmen Valenzuela,
la presidenta en aquell moment de la Comissió de dret penitenciari, Mariam Batallé, així com altres membres de la
comissió i assistents a les XXI Jornades.
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TAULA RODONA DRETS HUMANS

La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans del Col·legi va celebrar el passat 10 de desembre una
taula rodona per abordar els ‘Mecanismes de reacció jurídica davant una eventual vulneració de Drets Humans en
el procés penal’ que va ser un èxit de convocatòria. En l’acte inaugural hi van participar Erika Torregrossa, presidenta
de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l’ICAB, Joan Queralt, catedràtic de Dret Penal de la
Universitat de Barcelona i Jordi Pina, advocat i exvicedegà de l’ICAB.

VISITA DE L’EQUIP DE FUTBOL DEL COL·LEGI D’AVOCATS D’AVEZZANO (ITÀLIA)

La diputada de la junta de Govern responsable de l’equip de Futbol del Col·legi, Carmen Valenzuela, va donar la benvinguda a l’equip de futbol italià del Col·legi d’Advocats d’Avezzano (Itàlia) que va venir a Barcelona per disputar un
partit contra l’equip de futbol de l’ICAB. En la seva estada a Barcelona van poder visitar el Palauet Casades i conèixer
el patrimoni artístic que alberga.
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CONSUMIDORES Y
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FERNÁNDEZ ECHEGARAY, LAURA
La gestación por sustitución y la
reproducción humana asistida en
España: ¿incoherencia normativa o
legislación garantista?. Cizur Menor
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Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.157(46)Apr]
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[342.738(46)”2018”Puy]

GIL MACIÀ, LORENZO
La Exención de las
participaciones en entidades
en el Impuesto sobre el
Patrimonio.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[336.226.2(46)Gil]

REY MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
La responsabilidad contractual
por defectos en la edificación.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.56(46):69Rey]
RIVERO HERNÁNDEZ,
FRANCISCO
Los Derechos reales de goce en
cosa ajena. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.25(46)Riv]

DRET CONSTITUCIONAL
CAMPUZANO LAGUILLO,
ANA BELÉN, PÉREZ TROYA,
ADORACIÓN (dirs.)
Gobierno corporativo e
igualdad de género: realidad
y tendencias regulatorias
actuales. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [ID-232]
CARRASCO DURÁN, MANUEL,
RODRÍGUEZ RUIZ, BLANCA
(dirs.); ALMAGRO CASTRO,
DAVID, CARRASCO DURÁN,
MANUEL, CASTRO-MONTERO,
JOSÉ LUIS [i 15 més]
La participación ciudadana
como pilar del Estado
democrático: posibilidades
y límites en el marco de la
democracia representativa.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[35.072.7(46)Par]

servidumbre, desahucio e
indemnizaciones. Madrid:
Lefebvre-El Derecho, 2019.
[336.226.11(46)Ben]

MATESANZ, FERNANDO
La Fiscalidad indirecta del
comercio electrónico. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.74(46):004.7Mat]

LÓPEZ CASTILLO, ANTONIO
(dir.); AZPITARTE SÁNCHEZ,
MIGUEL, BARRERO ORTEGA,
ABRAHAM, ESCAJEDO SAN
EPIFANIO, LEIRE [i 3 més]
La Carta de derechos
fundamentales de la Unión
Europea: diez años de
jurisprudencia. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2019. [DH-342.7(4672UE)Car]
MALLADA FERNÁNDEZ,
COVADONGA (dir.); ACERO
MARTÍN, FERNANDO A.,
ÁLVAREZ-JAREÑO, JOSÉ A.,
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, IGNACIO
[i 10 més]
Nuevos retos de la
ciberseguridad en un
contexto cambiante. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[342.738(46):004.056.5Nue]

SOLANES CORELLA, ÁNGELES
(dir.); AGUILAR, MARÍA JOSÉ,
BONET NAVARRO, JAIME,
BOSSET, PIERRE [i 9 més]
Discriminación, racismo y
relaciones interculturales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[342.724(46)Dis]

DRET FISCAL
ARRANZ DE ANDRÉS,
CONSUELO
Gravamen de las ganancias
de patrimonio derivadas de
transmisiones lucrativas en
el IRPF. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters,
2019. [336.22(46):352Arr]
BENGOCHEA SALA, JOSÉ
MARÍA
Rendimientos inmobiliarios
(IRPF): usufructo, superficie,

SANTANA LORENZO,
MARGARITA (dir.); GARCÍA
NOVOA, CÉSAR (co-dir.);
BLANCO GUTIÉRREZ, JUAN
(coord.)
Practicum compliance
tributario: 2020. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019. [PRA]

BIBLIOTECA
DRET INTERNACIONAL
GINER ALEGRÍA, CÉSAR
AUGUSTO (dir.); GARCÍA
MERCADER, EMILIO JOSÉ
(coord.)
Los Nuevos escenarios en las
relaciones internacionales:
retos, amenazas y
oportunidades. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019. [341.1/.8Nue]

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.78813 o també [324.4(46)Hor]).

LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ
Jornada laboral: control
horario, desconexión,
flexibilidad y conciliación.
Madrid: Lefebvre-El Derecho,
2019. [331.811(46)Lop]

El Derecho al dividendo.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.72.035(46)Der]
ESTRUCH ESTRUCH, JESÚS
El contrato de construcción
naval en la Ley de Navegación
Marítima. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[DM-347.791(46)Est]
GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
FRANCISCO ÓLIVER
Compliance en el tercer sector.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019
[657(46):343.222Gon]

MOLINS GARCÍA-ATANCE,
JUAN
La técnica del recurso
de suplicación. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.16(46):347.958Mol]
GÓMEZ ASENSIO, CARLOS
Los Acuerdos de
reestructuracion en la Directiva
(UE) 2019/1023 sobre marcos
de reestructuración preventiva.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.72.04(4-672UE)Gom]

RUIZ SANTAMARÍA, JOSÉ LUIS
Vacíos e insufiencias en la
adaptación y protección
adecuada a las personas
trabajadoras con discapacidad.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331.111(46)Rui]

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
CARMEN, FERNANDA PALMA,
MARÍA, GARCÍA PÉREZ,
OCTAVIO (dirs.) [i 1 més]
La Influencia de la
jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
en el derecho interno.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[DH-342.7(4):341.645Inf]

VIGO SERRALVO, FRANCISCO
El derecho al trabajo, un
primigenio y alternativo
proyecto de Estado social:
reflexiones para el debate
sobre la cuestión social
contemporánea. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019. [331(46)Vig]

DRET LABORAL

DRET MERCANTIL

ARRÚE MENDIZÁBAL, MARTA
El derecho a la propia imagen
de los trabajadores. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[331(46):342.7Arr]

ALAMILLO DOMINGO,
IGNACIO
Identificación, firma y
otras pruebas electrónicas:
la regulación jurídicoadministrativa de la
acreditación de las
transacciones electrónicas.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.74(46):004.78Ala]

Brecha de género: diagnóstico,
prevención y tutela. Madrid:
Lefebvre-El Derecho, 2019.
[ID-210]

HERBOSA MARTÍNEZ,
INMACULADA, EMPARANZA
SOBEJANO, ALBERTO (dirs.);
BERMÚDEZ ÁVILA, MARCOS,
EMPARANZA SOBEJANO,
ALBERTO, ETCHART, MIGUEL
[i 7 més] Responsabilidad de
administradores, gobierno
corporativo y derecho
concursal. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.72.036.04(46)Res]
RUIZ MUÑOZ, MIGUEL, VEGA
JUSTRIBÓ, BÁRBARA DE LA
(dirs.); LASTIRI SANTIAGO,
MÓNICA (coord.)
Responsabilidad social
corporativa (RSC): economía
colaborativa y cumplimento
normativo. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [657(46):005.35Res]
eBook Biblioteca Digital

RUIZ PERIS, JUAN IGNACIO,
ESTEVAN DE QUESADA, CARMEN
(dirs.); BUENO GUILLÉN,
PEDRO JOSÉ, DENTAMARO,
ANNAMARÍA, ESTEVAN DE
QUESADA, CARMEN [i 10 més]

Cooperación empresarial y
derecho de la competencia
= Business cooperation and
competition law. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2019. [347.776(4-672UE)
Coo]

DRET PENAL
BARONA VILAR, SILVIA (ed.)
Claves de la justicia penal:
feminización, inteligencia
artificial, supranacionalidad
y seguridad. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [347.97(46)Cla]
BUSTOS RUBIO, MIGUEL,
RODRÍGUEZ ALMIRÓN,
FRANCISCO (dirs.); ABADIAS
SELMA, ALFREDO, BUENO
JIMÉNEZ, NATALIA, CÁMARA
ARROYO, SERGIO [i 10 més]
El Sistema socioeconómico
desde el prisma del dereho
penal y la criminología. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[343.537(46)Sis]
CUERDA ARNAU, MARIA LUISA,
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
ANTONIO Adoctrinamiento,
adiestramiento y actos
preparatorios en materia
terrorista. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[343.341(46)”2015”Cue]
FRAGO AMADA, JUAN
ANTONIO (dir.); ALGUACIL
CESARI, JIMENA, APARICIO
SANTIAGO, NÉSTOR, BONATTI
BONET, FRANCESCO [i 13 més]
Actualidad compliance 2019.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[657(46):343.222Act]
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RECENSIONS

GÓMEZ RIVERO, Mª DEL
CARMEN Revueltas, multitudes y
derecho penal. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [343.34(46)Gom]
MARTÍNEZ LAFUENTE, ANTONIO
Precisiones jurisprudenciales
sobre el delito contra la hacienda
pública. Cizur Menor (Navarra):
Civitas Thomson Reuters, 2019.
[343.359(46)Mar]

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, ADOLFO,
TORRES FERNÁNDEZ, JUAN
JOSÉ (coords.)Deontología
profesional y ejercicio de la
abogacía: un desafío global.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.965(46):174Deo]

Memento experto Francis
Lefebvre: Violencia machista.
Madrid: Francis Lefebvre, 2019.
[343.615(46)Mem]

PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ,
F. JAVIER (dir.) ADR, ODR y
justicia del futuro: propuestas
y medidas que eviten la
judicialización de conflictos.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.4:304Adr]
RIBAS, XAVIER (dir.);
GÓMEZ DOÑATE, PAULA,
PÉREZ GUILLAMÓN, JOSÉ
LUÍS (coords.) Practicum
Compliance: 2020. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019.[PRA]

RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI,
EDMUNDO Juicio civil
ordinario: prueba y recursos.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.91(46)”2015”Rod]

VELASCO NÚÑEZ, ELOY,
SANCHIS CRESPO, CAROLINa
Delincuencia informática: tipos
delictivos e investigación: con
jurisprudencia tras la reforma
procesal y penal de 2015.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
[343.72(46)”2015”:004.7Vel]
eBook
Biblioteca Digital

RUIZ RISUEÑO, FRANCISCO,
FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ
CARLOs (coords.) El Arbitraje y
la buena administración de la
justicia: libro conmemorativo
del 30 Aniversario de la Corte
Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA). Valencia: Tirant lo Blanch,
2019. [347.918(46)Arb]

VILLACAMPA ESTIARTE,
CAROLINA (coord.)
Matrimonios forzados: análisis
jurídico y empírico en clave
victimológica. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019. [343.552(46)Mat]

SALORIO DÍAZ, JUAN M.
Arbitraje de consumo: sistema
y procedimiento. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2019. [347.918(46)Sal]

DRET PROCESSAL
CAMPO CANDELAS, JESÚS
La anulación del laudo por
infracción del orden público.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2019.
[347.918(46)Cam]

VILLAR FUENTES, ISABEL Mª
(dir.); CARO CATALÁN, JOSÉ
(coord.); ÁLVAREZ SUÁREZ,
LAURA, CACCIATORE, SERENA,
CARO CATALÁN, JOSÉ [i 21 més]
Investigación y prueba en los
procesos penales de España
e Italia. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[343.14(46)Inv]

GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ
ANTONIO
Doctrina judicial sobre dret de
família a Catalunya. Barcelona:
Atelier, 2019. [347.6(46.71)Gar]
Obra d’obligada lectura per a
tots els companys i companyes
especialitzats en Dret de Família,
i també per aquells que no s’hi
dediquen però que el poden
consultar pel seu anàlisi transversal.
L’autor, especialista en la matèria
i membre destacat dels principals
fòrums de debat d’aquesta branca
del Dret, analitza la crisi matrimonial
des dels inicis del trencament fins
a les prestacions que d’aquesta
es deriven passant per l’anàlisi
exhaustiu de la màxima protecció del “favor filiï” i fent menció,
òbviament, de tots els aspectes processals que l’envolten. Prologat
pel Mestre, Francesc Vega Sala, es fa constar l’exhaustiva selecció de
sentències realitzades per l’autor que li ha permès aprofundir més en
el dret, especialment el català de família. Així doncs es presenta una
recopilació de doctrina judicial (al voltant de 1.200 resolucions judicials)
que es converteix en una eina de treball imprescindible per a l’exercici
quotidià de la professió en aquesta matèria.

GAY MONTALVO, EUGENI (dir.)
L’Advocacia de Barcelona:
200 anys de la seva història.
El Col·legi, els seus advocats i
juristes. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2019.
[347.965(46.71Bar)(09)Adv]
Obra dedicada als juristes catalans
que han assolit el merescut prestigi
públic i professional, per les seves
aportacions i coneixements en
la vida professional i social de
Barcelona, Catalunya i Espanya.
Repassa la vida del nostre Col·legi
des de finals del segle XVIII
fins a finals del segle XX, i dels
professionals que en van formar
part. Obra dirigida pel Degà Emèrit
Eugeni Gay Montalvo, el llibre que
avui recomanem recull l’exhaustiu estudi de l’advocacia com a institució
des del seus orígens a Grècia, Roma i Edat Mitjana, fins a l’epíleg signat
pel propi Director, relatiu a la recuperació de la democràcia i de l’estat
social i de dret, passant pel paper de l’advocacia barcelonina a les Corts
de Cadis, la recuperació de l’ICAB, la consolidació de la preservació del
Dret Civil, celebració de Congressos i de l’Exposició Universal i l’entrada
del Col·legi en el segle XX.
Tot aquest repàs històric realitzat de forma succinta i amena, a més
d’il·lustrada per innumerable documentació històrica-gràfica (documents
i fotografies), resulta d’obligada lectura per conèixer el llegat dels nostres
antecessors i el context històric en el que van viure i exercir, convertint-los
en juristes fonamentals per a la història de la nostra advocacia.

GENT CORRENT

ANA CORREA ÁLVAREZ, FUNCIONÀRIA DE JUTJATS

“DEBERÍAMOS VALORAR MUCHO
MÁS TODO LO QUE TENEMOS,
CELEBRARLO Y FLUIR CON MÁS
SATISFACCIÓN INTERIOR”
Text: Roser Ripoll

Fotografia: Albert Muñoz

A l’Oficina de Tramitació Concursal, a l’edifici C de la Ciutat
de Justícia (planta 13), i darrera el mostrador hi trobem
l’Ana Correa Álvarez, una quiromassatgista i linfoterapeuta
amant de la cuina que per motius de salut va haver de canviar de
professió. Ella dona un contrapunt i alegria als jutjats.
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Quina és la tasca que realitza a la planta 13 de l’edifici C de la Ciutat de la Justícia? Quan de temps fa que
realitza aquesta funció?
Mi Trabajo en la Oficina de Tramitación Concursal, consiste en la recepción de los escritos que presentan los
administradores concursales, grabarlos en la nube general de los juzgados, la atención al público en general,
además de las tareas típicas de mi cargo, correo, videoconferencias, etc.
Empecé en este puesto de Trabajo en el año 2014
Hi alguna cosa que canviaria de la seva feina? Què és
el que més valora de la mateixa?
No, no cambiaría nada de mi trabajo, valoro mucho trabajar con gente amable y bien educada.
Ens diuen que sempre afronta la feina amb un somriure i positivisme. És un tema de caràcter personal o
bé per donar un contrapunt als temes que s’aborden
al mateix?
Procuro tratar a los demás como me gustaría que me
trataran a mí, siempre se agradece ver en los demás la
voluntad de ayudar y una cara sonriente, estos pequeños detalles hacen que la mañana fluya de otra forma.
Per Nadal o alguna altra festivitat com Carnestoltes
s’ha disfressat o ha portat algun element commemoratiu de la festa. Creu que falta alegria als jutjats?
Com reben aquesta mostra d’apropament i humanització els diferents operadors jurídics?
Jajajaja… Sí, en algunas ocasiones, en las festividades
más llamativas, solemos adornar un poco el mostrador y
darle una chispa de humor que, por otra parte, siempre
viene bien ya que rompemos con la uniformidad de la
rutina, propia de este tipo de trabajo.
- La alegría la ponemos los que trabajamos aquí, también
la tienen la mayoría de las personas que vienen, esto

Gent corrent 81

ayuda a que influya en el resto de los que acuden algo
más nerviosos o más serios.
Creu que la digitalització als jutjats serà possible, o
els diferents operadors jurídics tenen “passió” pel
paper?
Quizás en el siglo próximo se abandone el papel, de momento es misión imposible, aunque intentamos, en todo
lo que nos es posible, reducir su uso.

SIEMPRE SE
AGRADECE VER
EN LOS DEMÁS
LA VOLUNTAD DE
AYUDAR Y UNA
CARA SONRIENTE

Quin missatge voldria fer arribar als
advocats i advocades que atén als
jutjats?

Sobre todo que
sean cordiales y
educados, todos
vamos en el mismo
barco y debemos de tener paciencia los unos con los
otros.
Parlem de vostè: Perquè es va fer funcionària? Què li
agrada fer en el seu temps lliure?
Mi profesión es Quiromasajista y Linfoterapeuta, debido
a una afección ósea tuve que plantearme un cambio de
actividad. Una amiga me informó de las opciones que
tendría dentro de la administración y aquí acabé.
Cuando tengo tiempo me gusta cocinar para la familia,
leer, pasear cerca del mar o la montaña, suelo disfrutar
mucho de las cosas sencillas.
Vol afegir alguna altra dada o qüestió...
Sí… Creo que nos quejamos demasiado ante cualquier
contratiempo o carencia de algo.
Deberíamos valorar mucho más todo lo que tenemos,
celebrarlo y fluir con más satisfacción interior.

ANIMUS JOCANDI
Iniciem un nou any amb molts projectes i reptes. Des de Món Jurídic us plantegem el següent: Sabeu resoldrer els
següents “passatemps?”.
No feu trampa, ja que us facilitem les solucions en aquesta mateixa pàgina
10 11 12

a la melena, que está levantada y rígida. 8. Ganado. Que
suena.

1
2

VERTICALES: 1. Unidad de intensidad eléctrica. Terreno
sembrado de habas. 2. Mandato superior que se debe
obedecer y ejecutar por los inferiores. Usado repetido para
indicar la risa, la burla o la incredulidad. 3. Rectas, conforme
a la moral. 4. Angustia. 5. Campos sin cultivar. 6. Sujetar,
coger. 7. Resumen de la causa para instrucción simultánea
del Tribunal y de las partes en los recursos. Adjetivo posesivo plural de mío. 8. Repetición de un sonido reflejado por
un cuerpo duro. Recipiente metálico con mango, que tiene
diversos usos industriales. 9. 11 en números romanos.
Sanan. 10. Aceitar un alimento. Denominación de Origen.
11. Arrear, sacudir. 12. Tesoro público de una nación, provincia o municipio.
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3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Retraso culpable en el cumplimento
de las obligaciones. Pieza unida a un acto principal a fin
de completarlo o de justificarlo. 2. Usado para ordenar la
ejecución inmediata de un movimiento, especialmente
entre los militares. Alegrar, recrear. 3. Acto emanado del
Poder Público que se refiere al modo de aplicación de las
leyes. Ni esta ni aquella. 4. En la antigua Grecia, cortesana.
Desplomarse. 5. Hacer un nido un ave para vivir en él. Que
presume de fina y elegante sin serlo. 6. Molusco cefalópodo de cuerpo alargado y con diez tentáculos provistos de
ventosas. Dominio de Internet de Tonga. 7. Arruga. Referida
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con temas jurídicos.
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SOLUCIONES

P

Horizontales: 1. Mora. Anexo. E. 2. Ar. Refocilar. 3. Decreto. Esa. 4. Hetaira. Caer. 5. Anidar. Cursi. 6. B. Calamar. To.
7. Aja. Erizada. 8. Reses. Sonora.

T

Verticales: 1. Ma. Habar. 2. Orden. Je. 3. R. Éticas. 4. Arcada. E. 5. Eriales. 6. Aferrar. 7. Nota. Mis. 8. Eco. Cazo. 9.
Xi. Curan. 10. Olear. Do. 11. Asestar. 12. Erario. A.

Busca
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de sopa
letras 12de
palabras
relacionadas
con temas
jurídicos.
Busca
ensopa
esta
letras
12 palabras
relacionadas

U

9

T

8

K

7

N

6

O

5

Y

4

E

3

S

2

G

1

