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EDITORIAL

NOU MANDAT, NOUS REPTES I PROJECTES
FORMATIUS PER A TOTHOM
El mes de setembre ens marca any rere any l’inici d’un
nou curs. Comptem per afrontar-lo amb les “piles carregades” després de les vacances, i la il·lusió davant el fet
de tenir nous reptes per endavant.
Des de la Junta de Govern vam iniciar el nou mandat
amb un «repartiment de carteres» i responsabilitats
per tal de poder oferir més i millors serveis als més de
24.000 col·legiats i col·legiades que formeu part de la
Corporació. Així ho donen a conèixer en la secció “La
Junta Informa”.
En el meu cas, assumeixo, entre d’altres, el repte de
dirigir de nou la revista Món Jurídic; un mitjà obert a la
vostra participació, des del qual us volem informar de
tot allò que es fa a la Institució, però també, des del qual
oferim articles d’interès per a l’exercici de la professió
i interessants entrevistes per donar un contrapunt als
continguts de la revista, tot donant a conèixer la part
més humana de personatges jurídics i no jurídics de la
nostra societat. En aquest número les «protagonistes»
són la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i l’emprenedora Mar Alarcón.
Aprofito aquesta ocasió, també, per fer un agraïment
a la tasca realitzada per Clara Llensa, periodista de
raça, que des del 23 de novembre de 2012 i fins al 12
de juliol de 2021 va ser la directora de comunicació
del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Com a
apassionada de la comunicació va treballar amb
il·lusió, responsabilitat i eficàcia per fer brillar la
institució i totes les persones que des del si de la
corporació vetllem per a l’advo-cacia. Per això és de
justícia fer-li un reconeixement des d’aquesta revista,
per a la qual tant va treballar i estimar. Així ho va
demostrar número a número. Li desitgem molta sort
en la nova etapa professional que ha començat.

Susana Ferrer,
Diputada de la Junta de Govern
i directora de la Revista Món Jurídic

Per a l’advocacia l’inici del nou curs significa oferir la
millor defensa per als casos que ha d’afrontar. Per això la
millor aliada sempre serà la formació. L’experiència en el
món de l’advocacia, de la mà de ponents de primer nivell
en diferents àrees del Dret, converteix l’ICAB en una
institució de referència, també en el camp de la formació
per a l’advocacia. Per això emplaço a tots aquells advocats i advocades que voleu especialitzar-vos, estar al dia
dels principals canvis legislatius o si bé iniciar-vos en la
professió, que no perdeu temps en cercar on estudiar,
ja que l’oferta formativa que necessiteu la impartim des
de l’ICAB. Us emplaço a que llegiu el reportatge que us
oferim sobre aquest àmbit en aquest número. D’ara en
endavant, compteu sempre amb #FormacióICAB.
Les inscripcions als diferents màsters i al Postgrau de
l’Escola de Pràctica Jurídica encara estan obertes. I per
complementar aquesta oferta, l’ICAB us s’ofereix, de
forma totalment gratuïta, participar en el VI Congrés
de l’Advocacia de Barcelona, que tindrà lloc del 4 al 7
d’octubre i que us permetrà analitzar de la mà d’experts
de referència els principals canvis normatius que s’han
aprovat en els darrers mesos.
Igualment us animo a participar en la “tardor de congressos” que estem preparant per aquest darrer trimestre
de l’any i que comptarà amb la celebració del III Congrés
de Compliance (10 i 11 de novembre), el I Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat (17 i 18 de novembre);
la IV Jornada d’actualització Fiscal (23, 24, 25 de novembre), el VI Congrés sobre drets dels animals (25 i 26 de
novembre), el I Congrés sobre el Crèdit Revolving (15 de
desembre); per citar alguns exemples.
Nou setembre, nou mandat, nou inici i projectes per a
tothom. Però no esteu sols. Compteu amb l’ICAB per
dur-los a terme amb èxit.

MÓN JURÍDIC
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SELECCIÓ DE NORMATIVA
DIVERSA (DEL 16 DE JUNY AL
8 DE SETEMBRE):

las estancias en establecimientos
turísticos. BOE núm. 147 21/06/2021

cultural y deportivo. BOE núm. 167
14/07/2021

Ley Orgánica 9/2021, de 1 de
julio, de aplicación del Reglamento
(UE) 2017/1939 del Consejo, de 12
de octubre de 2017, por el que se
establece una cooperación reforzada
para la creación de la Fiscalía
Europea. BOE núm. 157 02/07/2021

Real Decreto-ley 12/2021, de
24 de junio, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de
la fiscalidad energética y en materia
de generación de energía, y sobre
gestión del canon de regulación y de
la tarifa de utilización del agua. BOE
núm. 151 25/06/2021

Real Decreto-ley 16/2021, de
3 de agosto, por el que se adoptan
medidas de protección social
para hacer frente a situaciones de
vulnerabilidad social y económica.
BOE núm. 185 4/08/2021

Ley 10/2021, de 9 de julio, de
trabajo a distancia. BOE núm. 164
10/07/2021

Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE)
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio
de 2016, por la que se establecen
normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior,
de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación
del juego. BOE núm. 164 10/07/2021

Decreto-ley 11/2021, de 27
de abril, de medidas de carácter
presupuestario, tributario,
administrativo y financiero. BOE
núm. 147 21/06/2021

Decreto-ley 12/2021, de 18 de
mayo, relativo al impuesto sobre

Real Decreto-ley 13/2021, de 24
de junio, por el que se modifican la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas
urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID19, y el Real Decreto-ley
26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer
frente al impacto del COVID-19
en los ámbitos de transportes y
vivienda. BOE núm. 151 25/06/2021

Real Decreto-ley 14/2021, de
6 de julio, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en
el empleo público. BOE núm. 161
07/07/2021

Real Decreto-ley 15/2021, de
13 de julio, por el que se regula el
arrendamiento de colecciones
de bienes muebles integrantes
del Patrimonio Histórico Español
por determinadas entidades del
sector público y se adoptan otras
medidas urgentes en el ámbito

Real Decreto 406/2021, de 8 de
junio, por el que se modifica el Real
Decreto 178/2004, de 30 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento
general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 9/2003, de 25
de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos
modificados genéticamente. BOE
núm. 146 19/06/2021

Real Decreto 440/2021, de 22 de
junio, por el que se modifica el Real
Decreto 263/2019, de 12 de abril,
por el que se regula el Programa
de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial.
BOE núm. 149 23/06/2021

Real Decreto 387/2021, de 1 de
junio, por el que se regula el régimen
de certificación fitosanitaria oficial
para la exportación de vegetales y
productos vegetales y se modifica
el Real Decreto 58/2005, de 21 de
enero, por el que se adoptan medidas
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de protección contra la introducción
y difusión en el territorio nacional y de
la Comunidad Europea de organismos
nocivos para los vegetales o
productos vegetales, así como para
la exportación y tránsito hacia países
terceros. BOE núm. 151 25/06/2021

Real Decreto 469/2021, de 29
de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento
de Circulación Ferroviaria. BOE núm.
155 30/06/2021

DECRET 300/2021, de 29 de
juny, pel qual es fixen els preus dels
serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat
Oberta de Catalunya per al curs 20212022. DOGC núm. 8447 01/07/223

Novetats Legislatives 7

Real Decreto 535/2021, de
13 de julio, por el que se modifica
el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de
los menores, aprobado por el
Real Decreto 1774/2004, de 30 de
julio, y por el que se prorrogan los
nombramientos de Abogados Fiscales
sustitutos para el año judicial 20212022. BOE núm. 170 17/07/2021

Real Decreto 537/2021,
de 13 de julio, por el que se
crean Subsecretarías en los
departamentos ministeriales. BOE
núm. 167 14/07/2021

Real Decreto 588/2021, de
20 de julio, por el que se modifica

el Real Decreto 1662/2000, de 29
de septiembre, sobre productos
sanitarios para diagnóstico «in
vitro», con objeto de regular la
venta al público y la publicidad de los
productos de autodiagnóstico de la
COVID-19. BOE núm. 173 21/07/2021

Real Decreto 636/2021, de
27 de julio, por el que se aprueba
la oferta de empleo público
para el año 2021. BOE núm. 179
28/07/2021

Real Decreto 688/2021, de 3
de agosto, por el que se modifica
el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la
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Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. BOE
núm. 186 05/08/2021

Complementari de Riscos de la
Generalitat de Catalunya. DOGC
núm. 8452 07/07/2021

de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación. BOE
núm. 176 24/07/2021

Real Decreto 690/2021, de 3
de agosto, por el que se regula el
Fondo de Restauración Ecológica
y Resiliencia, F.C.P.J. BOE núm. 185
4/08/2021

DECRET LLEI 16/2021, de 13
de juliol, d'aprovació de mesures
urgents d'ordenament del joc de
loteria reservat a la Generalitat
de Catalunya. DOGC núm. 8458
15/07/2021

Orden HAC/609/2021, de 16
de junio, por la que se modifican
la Orden EHA/1274/2007, de 26
de abril, por la que se aprueban
los modelos 036 de Declaración
censal de alta, modificación y
baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037
de Declaración censal simplificada
de alta, modificación y baja
en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y la
Orden EHA/3695/2007, de 13 de
diciembre, por la que se aprueba
el modelo 030 de Declaración
censal de alta en el Censo de
obligados tributarios, cambio de
domicilio y/o variación de datos
personales, que pueden utilizar
las personas físicas, se determinan
el lugar y forma de presentación del
mismo. BOE núm. 145 18/06/2021

DECRET LLEI 13/2021, de
22 de juny, pel qual es regula la
Comissió de Garantia i Avaluació
de Catalunya i el Registre de
professionals sanitaris objectors de
consciència, en desenvolupament
de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de
març, de regulació de l'eutanàsia.
DOGC núm. 8443 25/06/2021

DECRET LLEI 14/2021, de 22
de juny, pel qual es modifica la Llei
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de
la Generalitat – Mossos d'Esquadra,
per tal d'introduir-hi la tipificació
com a infracció de determinades
conductes d'assetjament i
l'establiment de la descripció dels
elements que integren la uniformitat
del cos de Mossos d'Esquadra, i pel
qual es modifica la disposició transitòria
setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril,
de l'exercici de les professions de
l'esport, per deixar en suspens la
vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta
Llei. DOGC núm. 8443 25/06/2021

DECRET LLEI 15/2021, de
6 de juliol, de creació del Fons

DECRET LLEI 19/2021, de 31
d'agost, pel qual s'adapta el Codi
civil de Catalunya a la reforma
del procediment de modificació
judicial de la capacitat. DOGC
núm. 8493 02/09/2021

ORDRE ECO/173/2021, de 31
d'agost, per la qual s'aproven els
models d'autoliquidació 920, 940 i
950 de l'impost sobre les estades
en establiments turístics. DOGC
núm. 8495 06/09/2021

Orden JUS/793/2021, de 22
de julio, por la que se aprueban los
modelos de presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas
anuales consolidadas de los
sujetos obligados a su publicación.
BOE núm. 177 26/07/2021

Orden JUS/794/2021, de 22
de julio, por la que se aprueban
los nuevos modelos para la
presentación en el Registro Mercantil

Resolución de 10 de junio
de 2021, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decretoley
9/2021, de 11 de mayo, por el que
se modifica el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, para garantizar
los derechos laborales de las
personas dedicadas al reparto en
el ámbito de plataformas digitales.
BOE núm. 146 19/06/2021
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NOU RÈGIM LEGAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT: ASPECTES CIVILS

Coordinat per Isidor Garcia

El 3 de setembre del 2021 va
entrar en vigor la LLEI 8/2021, de
2 de juny, per la qual es reforma
la legislació civil i processal per
al suport a les persones amb
discapacitat en l’exercici de la
seva capacitat jurídica (publicada
al BOE del 3 de juny de 2021).
Si alguns pensen que les
reformes legislatives no afecten
mai al Dret civil o al Dret privat en
general, en aquesta ocasió se’n
duran una sorpresa. Certament
no és habitual, però encara ho
és menys que la reforma tingui
un abast tan ampli com el que
comporta l’entrada en vigor
d’aquesta llei.
Hem de tenir en compte que
modifica la Llei del Notariat, el
Codi Civil, la Llei Hipotecària,
la LEC, la Llei 41/2003, de 18
de novembre, de protecció
patrimonial de les persones amb
discapacitat i de modificació
del Codi Civil, de la LEC i de la
normativa tributària amb aquesta
finalitat, la Llei 20/2011, de 21
de juliol, de Registre Civil, la
Llei 15/2015, de 2 de juliol, de
la Jurisdicció Voluntària, el Codi
de Comerç, el Codi Penal, i es
deroguen els articles 299 bis i 301
a 324 del Codi Civil.

Era una reforma esperada, que
deriva de la necessitat d’adequar
la normativa a la Convenció
internacional sobre els drets de
les persones amb discapacitat,
feta a Nova York el 13 de
desembre de 2006.
Cal tenir en compte, però, que la
reforma afecta només el Dret civil
comú. Òbviament no pot afectar
als drets civils de les CC.AA amb
Dret civil propi, de manera que
ara s’obre el repte per a aquestes
CC.AA d’adequar els seu Dret
civil a la Convenció de Nova York.
Esperem que, almenys en el
cas de Catalunya, aquesta sigui
una prioritat legislativa per al
Parlament de Catalunya que acaba
d’iniciar la seva legislatura fa pocs
mesos.
L’eix nuclear d’aquesta reforma
comporta que el títol XI del Llibre
Primer del Codi Civil es redacti
de nou i passi a tenir la rúbrica
«De les mesures de suport a les
persones amb discapacitat per
a l’exercici de la seva capacitat
jurídica».
La nova regulació no es
fonamenta ni en la incapacitació
de qui no es considera prou
capaç, ni en la modificació d’una
capacitat que resulta inherent a la
condició de persona humana i, per
això consisteix en oferir el suport

a la persona que ho necessiti;
suport, que és un terme ampli
que inclou tot tipus d’actuacions
(acompanyament, ajuda tècnica
en la comunicació de declaracions
de voluntat, consell o --fins i tot-presa de decisions delegades
per la persona amb discapacitat).
Quan aquest suport no pugui
donar-se d’una altra manera --i
només davant d’aquesta situació
d’impossibilitat-- es podrà
concretar en la representació en
la presa de decisions.
La institució regulada de forma
més extensa és la curatela,
principal mesura de suport
d’origen judicial per a les
persones amb discapacitat.
Serà de naturalesa assistencial,
però excepcionalment podrà
atribuir-se al curador funcions
representatives.
S’eliminen de l’àmbit de la
discapacitat la tutela, la pàtria
potestat prorrogada i la pàtria
potestat rehabilitada. A partir
d’ara, quan el menor amb
discapacitat arribi a la majoria
d’edat, se li prestaran els suports
que necessiti de la mateixa
manera i pel mateix mitjà que a
qualsevol adult que els requereixi.
Es preveu la figura del defensor
judicial, especialment per als
casos de conflicte d’interessos
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entre la figura de suport i la
persona amb discapacitat, o
en què hi hagi impossibilitat
que la figura de suport habitual
l’exerceixi.
Totes les mesures de suport
adoptades judicialment seran
revisades periòdicament en un
termini màxim de 3 anys o, en
casos excepcionals, de fins a 6.
També, es poden revisar si hi ha
canvis en la situació de la persona
afectada que requereixin la seva
modificació.
El procediment per a la provisió
de mesures de suport només pot
conduir a una resolució judicial
que determini els actes per als
quals la persona amb discapacitat
requereixi el suport, però en cap
cas a la declaració d’incapacitació ni
a la privació de drets de cap tipus.
Se suprimeix la prodigalitat com
a institució autònoma, entenent
que els supòsits previstos per
a aquesta figura es protegeixen
en les normes sobre mesures de
suport previstes a la llei.
El Registre Civil passa a ser
cabdal a l’hora de fer efectiva
la preferència que el nou
sistema atribueix a les mesures
voluntàries previstes per una
persona respecte de si mateixa
o dels seus bens. En qualsevol
cas, les mesures de suport que
accedeixin al Registre es tractaran
amb el règim de publicitat
restringida.
Tot i deixar per a un altre moment
les modificacions legislatives
processals, penals i altres,
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contingudes en aquesta Llei
8/2021, cal tenir en compte
que des del punt de vista del
Codi Civil, també es fan ajustos
indirectes en la redacció de
moltes disposicions del Codi
Civil, relacionats amb el nucli
essencial de la reforma. Així,
entre d’altres, es retoquen
aspectes relacionats amb les
normes de Dret internacional
privat del Títol preliminar del Codi,
amb l’opció i la residència per
a l’adquisició de la nacionalitat
espanyola, la separació
matrimonial i el divorci i els seus
efectes, el reconeixement de
la filiació, la impugnació de la
paternitat, amb la majoria d’edat
i l’emancipació, la capacitat per
atorgar testament, l’acceptació
de l’herència, el pagament fet als
menors d’edat, la capacitat per a
contractar, la rescissió, la nul·litat
i l’anul·labilitat contractual, i
aspectes puntuals de determinats
contractes (compravenda,
arrendament, mandat, dipòsit,
transacció, responsabilitat civil
extracontractual.
Pel que fa als aspectes de dret
transitori, cal destacar la previsió
que les persones amb capacitat
modificada judicialment, els
declarats pròdigs, els progenitors
que ostentin la pàtria potestat
prorrogada o rehabilitada,
els tutors, els curadors, els
defensors judicials i els apoderats
preventius poden sol·licitar en
qualsevol moment de l’autoritat
judicial la revisió de les mesures
que s’haguessin establert amb
anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, per adaptarles a aquesta. La revisió de les

mesures s’ha de produir en el
termini màxim d’un any des de la
sol·licitud. En els casos on no hi
hagi existit la sol·licitud esmentada,
la revisió es realitzarà per part
de l’autoritat judicial d’ofici o a
instància del ‘ministeri fiscal en un
termini màxim de 3 anys.
A més, les meres privacions
de drets de les persones amb
discapacitat, o del seu exercici,
quedaran sense efecte. Els tutors,
curadors (amb excepció dels
curadors dels declarats pròdigs)
i defensors judicials nomenats
sota la llei anterior exerciran
el seu càrrec d’acord amb les
disposicions d’aquesta nova Llei
a partir de la seva entrada en
vigor. Als tutors de les persones
amb discapacitat se’ls aplicaran
les normes establertes per als
curadors representatius, als
curadors dels emancipats quan
els hagin mort o estiguin impedits
per a l’exercici de l’assistència
legal i dels menors que haguessin
obtingut el benefici de la major
edat se’ls aplicaran les normes
establertes per al defensor
judicial del menor. Els que tinguin
la pàtria potestat prorrogada o
rehabilitada continuaran exercintla fins que es produeixi la revisió
a la qual es refereix la disposició
transitòria cinquena. Les mesures
derivades de les declaracions
de prodigalitat adoptades amb
la legislació anterior continuaran
vigents fins que es produeixi
la revisió abans indicada. Fins
aquest moment, els curadors dels
declarats pròdigs continuaran
exercint els seus càrrecs de
conformitat amb la legislació
anterior.

JU R I S P R U D
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PENAL
VULNERACIÓ DE
LA INVIOLABILITAT
DE DOMICILI
Interlocutòria de data
16 de juny del 2021, de
la Secció 23 de l’Audiència Provincial de Madrid
Aquesta resolució ha rebutjat
l’actuació de la Policia Nacional
quan el passat mes de març va
derrocar la porta d’un domicili on
hi havia diversos joves de festa.
En aquesta resolució, l’Audiència ordena arxivar les actuacions contra els joves acusats
de desobediència i que s’investigui els policies per haver
infringit el dret a la inviolabilitat de domicili, concretant que
no constitueix delicte (i menys
flagrant) el fet de no haver-se
identificat davant els agents,
sent aquesta la raó adduïda per
aquests per entrar al domicili,
quan van argumentar que “no
existia un altre mitjà més senzill i a la vegada eficaç per fer
complir la llei” i que “estaven
cometent un delicte flagrant de
desobediència” en negar-se a
obrir la porta per identificar-se.
El Govern va sostenir que “no
es tractava d’un estatge, sinó

d’un immoble turístic al qual
s’estava donant ús per a la
realització d’una festa, contravenint la normativa sanitària”.
La denúncia dels policies va
recaure en el Jutjat d’Instrucció número 4 de Madrid,
havent-se interposat per les
defenses recurs contra la incoació de diligències per aquests
fets, al que es va oposar el
ministeri fiscal, que va defensar investigar els joves.
Paral·lelament, a més, les
defenses van presentar una
querella contra els policies que
van intervenir en els fets.
L’Audiència assenyala que la
inviolabilitat de domicili està
consagrada en la Constitució
i que “el domicili és un espai
apte per a desenvolupar vida
privada, un espai que comporta una estreta vinculació amb
el seu àmbit d’intimitat, el
reducte últim de la seva intimitat personal i de família”.
“L’entrada en un domicili
només serà constitucionalment legítima en els casos de
consentiment de l’interessat,
flagrant delicte o autorització judicial”. “La raó de ser de
l’actuació policial consistia en
la identificació de les persones que es trobaven a l’interior de l’habitatge, infringint
les mesures de distanciament
social i toc de queda per la
qual cosa no era necessari penetrar a l’habitatge per
la força, trencant el dret a la
inviolabilitat de domicili “.
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Coordinat per: Francisco Javier
Comabella (Laboral), Lluís Batlló
(Penal), Ivan Rodriguez Florido
(Contenciós-Administratiu).
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LABORAL
SITUACIÓ DELS
EMPLEATS PÚBLICS
EN RÈGIM LABORAL
D’INTERINITAT
Sentència núm. 649/2021, de 28
de juny, del Tribunal Suprem (Sala
Social)

La Sentència ressenyada, adoptada pel ple de la Sala Quarta
del Tribunal Suprem, suposa una
nova situació pels empleats públics en règim laboral contractats
a través de la modalitat d’interinitat per cobertura de vacant i que
han vist com no s’ha produït la
cobertura de la seva plaça en el
termini màxim de tres anys previst a l’article 70.1 de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Segons aquesta Sentència,
redactada a la vista de la prèvia
del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea de 3 de juny del 2021,
assumpte C-726/19, la superació d’aquest termini implica un
incompliment de les obligacions
per part de l’entitat pública:
“… esta Sala estima que, salvo
muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más
de tres años a contar desde
la suscripción del contrato de
interinidad, de suerte que si así
sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga.”
La conseqüència és que els empleats públics en règim laboral

¿Vas a tener la jubilación
que te mereces?

Incrementa tus aportaciones periódicas.
Ahora es el momento.

Esto es lo que obtendrías si incrementas tu plan de cuotas
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Proyección teniendo en cuenta una cuota mensual creciente un 3% anual, con una tasa de rentabilidaddel 3 % anual
y a una fecha de jubilación de 67 años. Rentabilidad del plan Universal 3% a cuenta para el trimester actual (tasa anual), rentabilidad
al cierre de 2020: 3,32%. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

¡Aún estás a tiempo!
Infórmate en el teléfono 914 35 24 86 o
entra en www.mutualidadabogacia.com
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que es trobin en aquesta situació
haurien de ser considerats com
a indefinits no fixos, de manera
que a l’extinció dels contractes
per cobertura reglamentària de
la plaça es merita una indemnització de vint dies per any de
servei, amb un màxim de dotze
mensualitats.
Per posar en context aquesta
sentència, cal tenir en compte
que mes i mig abans, el 18 de
maig, la Sentència 537/2021 de
la Sala Quarta del Tribunal Suprem encara sostenia que:
“.... respecto del alcance que
posea la superación del plazo de
tres años contemplado en el artículo 70 EBEP, resulta claro que
el precepto en cuestión impone
obligaciones a las administraciones públicas, pero la superación
del plazo no tiene por qué alterar
la naturaleza de los vínculos laborales. Tampoco fija el precepto
en tres años la duración máxima
de la interinidad, sino que dicho
plazo va referido a la “ejecución
de la oferta pública de empleo”,
lo que -obviamente- exige la existencia de tal oferta”
En tot cas, val a dir que el Reial
Decret-llei 14/2021, de 6 de
juliol, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública segueix un criteri similar (indemnització de 20
dies) dins dels processos “d’estabilització” que es produiran en
els propers mesos.

CONTENCIÓSADMINISTRATIU
EL TRIBUNAL SUPREM
MATISA LA POSSIBILITAT
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DE DECLARAR NUL UN
REGLAMENT IMPUGNAT INDIRECTAMENT
Sentència núm. 829/2021
del Tribunal Suprem Sala
Contenciosa Administrativa, Secció 5ª) de 10 de juny
del 2021 (rec. 1.977/2021)
Les disposicions generals dictades per les administracions
públiques es poden impugnar,
o bé directament davant l’ordre
contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos des de
la seva publicació al respectiu
butlletí oficial (recurs directe) o
bé, indirectament, mitjançant
la impugnació d’actes d’aplicació d’aquests reglaments on es
qüestioni la seva legalitat (recurs
indirecte). Així està previst a l’article 26 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Recentment, el Tribunal Suprem
va apreciar interès cassacional
per formar jurisprudència en
analitzar si és possible anul·lar
jurisdiccionalment una disposició
de caràcter general en ocasió del
dictat d’una sentència desestimatòria d’un recurs indirecte o,
per contra, aquesta possibilitat
està limitada a les sentències
estimatòries de recursos, directes o indirectes, que s’articulin
contra tal disposició.
Aquesta qüestió es va plantejar
perquè el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va desestimar el recurs contra un acte
administratiu d’aplicació –concretament, una sol·licitud de
projecte de rehabilitació en un
edifici auxiliar a una masia– però
va aprofitar per declarar la nul·litat parcial del Text Refós del Pla
Especial del Catàleg de Masies
i Cases Rurals de Manresa (Bar-

celona) apreciant que el rafal de
la interessada no hauria d’haver
estat inclòs al catàleg del planejament per no presentar valors
arquitectònics o històrics, tal
com exigeix text refós de la Llei
d’urbanisme.
A la sentència referenciada el
Tribunal Suprem estima el recurs
de cassació i conclou que l’òrgan
jurisdiccional competent per
a conèixer de la nul·litat d’una
disposició de caràcter general no
pot anul·lar la mateixa en ocasió del dictat d’una sentència
desestimatòria d’un recurs que
es fonamentava en la legalitat
d’aquesta norma per trobar-se
circumscrita tal possibilitat
anul·latòria a una sentència estimatòria d’un recurs -directe o
indirecte- plantejat enfront de la
disposició general en qüestió.
Per tant, de conformitat amb la
Llei 29/1998, perquè pugui anul·
lar-se una disposició general en
un recurs dirigit contra un acte
administratiu és necessari: I) que
existeixi una pretensió d’impugnació contra un acte o actuació
administrativa en el qual s’apliqui
una disposició general; II) que el
Tribunal consideri que aquesta
disposició és il·legal i; III) que
amb aquest fonament d’il·legalitat de la disposició s’estimi el
recurs i s’anul·li l’acte impugnat.
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LA LEY 11/2021, DE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL FRAUDE FISCAL
José Blasi Navés
Col·legiat Núm.: 22.850

Tras un largo proceso legislativo, se ha aprobado finalmente por las Cortes Generales la Ley 11/2021,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164, y de modificación de diversas normas
tributarias. Esta Ley se publicó en el BOE del día
10 de julio de 2021 y sus disposiciones entraron en
vigor, con algunas excepciones, al día siguiente.
Son muchas las novedades que esta Ley 11/2021
incorpora, en distintos impuestos y en diferentes
materias, a través de las 93 páginas que contiene
su texto. No se pretende, a través de este artículo,
comentar todas ellas (no sería posible), sino apuntar algunas de las más relevantes.
Así, en materia de pagos en efectivo, se reduce
de 2.500 euros a 1.000 euros el importe a partir
del cual no se podrán efectuar pagos en efectivo

en las operaciones en las que alguna de las partes
intervinientes actúe en calidad de empresario o
profesional. En consecuencia, por ejemplo, los
abogados no vamos a poder cobrar en efectivo las
minutas que emitamos a partir del 11 de julio de
2021 que asciendan a 1.000 euros o más, IVA incluido. No obstante, si el pagador es una persona
física que justifica que no tiene su domicilio fiscal
en España y que no actúa en calidad de empresario o profesional, entonces el límite es 10.000
euros (antes 15.000 euros).
En materia de recargos por presentación extemporánea de declaraciones y autoliquidaciones sin
requerimiento previo, se modifica favorablemente
el régimen de recargos. Como es sabido, hasta el
10 de julio de 2021, los recargos por este concepto ascendían al 5%, 10%, 15% y 20% (respetivamente, hasta 3 meses, entre 3 y 6 meses, entre
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6 y 12 meses, y a partir de 12 meses). A partir del
11 de julio de 2021, los recargos serán de un 1%
por mes y, pasado el año, el recargo será del 15%,
más intereses de demora.
En materia del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITP-AJD) y en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), se introduce un nuevo
concepto, el denominado “valor de referencia”,
aplicable a los bienes inmuebles. En concreto,
se establece que el “valor de mercado” de los
inmuebles (antes, “valor real”) será el determinado por la normativa del Catastro inmobiliario
en la fecha de devengo. En todo caso, si el “valor
declarado” es superior al “valor de referencia” se
tomará aquél. Finalmente, señalar que el “valor de
referencia” determinando en una autoliquidación
de ITP-AJD o de ISD podrá tener incidencia en el
Impuesto sobre el Patrimonio.
En materia del Impuesto sobre Sociedades, se
endurecen las condiciones para que las SICAV’s
puedan aplicar el tipo de gravamen reducido del
1%. En concreto, se establecen nuevas reglas para
determinar el número mínimo de accionistas. Por
ejemplo, solo se computarán como accionistas los
que sean titulares de acciones por importe igual o
superior a 2.500 euros, determinado de acuerdo
con el valor liquidativo correspondiente a la fecha
de adquisición de las acciones. El cumplimiento de
estas nuevas reglas podrá ser comprobado por la
Administración tributaria.
En materia del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas son tres las medidas que destacamos. La primera, la relativa a la reducción del 60%
aplicable al rendimiento neto por arrendamiento
de bienes inmuebles destinados a vivienda. En
concreto, la reducción del 60% solo operará si el
rendimiento ha sido incluido en la autoliquidación
antes de que la Administración tributaria haya iniciado un procedimiento de gestión o inspección al
respecto. La segunda medida afecta a los “pactos
sucesorios”. Se establece que si el beneficiario de
los mismos transmite los bienes adquiridos antes
del transcurso de cinco años, o del fallecimiento
del causante si fuera anterior, aquél se subrogará
en la posición de éste respecto al valor y fecha de
adquisición. La tercera medida afecta a los fondos
y sociedades de inversión “cotizados” (conocidos
como “Exchange Traded Funds”) pues se excluye
del régimen del diferimiento a los que coticen en
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bolsa extranjera (anteriormente solo excluidos del
régimen del diferimiento los cotizados en bolsa
española).
En materia del Impuesto sobre el Patrimonio, además de lo ya apuntado, resulta de interés señalar
que se modifica la norma de valoración de los seguros de vida sin derechos de rescate, indicándose
que el valor a computar será el valor de la provisión matemática en la fecha de devengo.
En materia de la obligación anual de información
sobre bienes y derechos situados en el extranjero
(Modelo 720), se incluyen las “monedas virtuales”
entre los activos sobre los que existe la obligación
de informar.
En materia de prescripción tributaria, se modifica
la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 11/2020 para establecer que la suspensión
de los plazos de prescripción por el “estado de
alarma” (78 días) solo será aplicable a los plazos
que finalicen, sin tener en cuenta dicho período de
suspensión, antes del 1 de julio de 2021. Volvemos
por tanto a la prescripción general de 4 años, sin
tener que añadir días “estado de alarma”. Por ejemplo, así será en el IRPF a partir del ejercicio 2017
(el ejercicio 2016, no obstante, prescribirá el día 16
de septiembre de 2021).
En materia de programas informáticos de gestión
de datos contables, se establece la obligación, con
su correspondiente régimen sancionador, de que
los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen
la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros,
requisitos cuya especificación técnica puede ser
objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo la
posibilidad de someterlos a certificación.
Por último, apuntar simplemente novedades normativas en relación con otras cuestiones, como
pudiera ser la regulación de la transparencia fiscal
internacional, el impuesto de salida (“exit tax”), el
listado de deudores, la entrada y registro en el domicilio, el nacimiento del período ejecutivo, representantes fiscales de los “no residentes”, intereses
de demora, medidas cautelares, responsabilidad
solidaria, reducción de sanciones por pronto pago,
IAE y grupos mercantiles, regulación de los paraísos fiscales, etc.

FI D’UN MALSON:
L’ARTICLE 28 LH
DEROGAT
La Llei estatal 8/2021 de 2 de juny per la qual es reforma la legislació civil i processal per
al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, va entrar
en vigor el 3 de setembre de 2021 i deroga l’art. 28 LH aprofitant que el “Pisuerga passa
per Valladolid”.

Josep Maria Valls Xufré
Notari

L

a norma, en vigor fins al 2-9-2021, estableix:
les inscripcions de finques o drets reals adquirits per herència o llegat, no faran efecte
quant a tercer fins transcorreguts dos anys
des de la data de la mort del causant. S’exceptuen les inscripcions per títol d’herència testada o
intestada, millora o llegat a favor d’hereus forçosos.
La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública
va proclamar que l’art. 28 LH és aplicable a Catalunya
en la seva RDGSJFP 12-6-2020. Inclús va resoldre el
mateix en un cas en què el causant era de nacionalitat
anglesa, una legislació que no coneix el concepte de
legitimari (RDGSJFP 4-9-2009).
Aquestes resolucions van provocar una proliferació
de notes de suspensió de la fe pública registral en les
inscripcions hereditàries, encara que, de fet, no cal
l’expressa constància registral perquè la llei l’imposa
directament.
He defensat reiteradament la no aplicació de l’art. 28
LH a Catalunya, argumentant que el dret català no coneix el concepte d’hereu forçós. A casa nostra, el més

habitual és que l’herència es defereixi al vidu o parella
estable que no és legitimari i per tant la seva titularitat no queda protegida per la fe publica registral fins
passats dos anys des de la mort del causant. D’aquesta manera, el possible comprador i també l’entitat de
crèdit que li concedeix el préstec hipotecari per l’adquisició queden desprotegits davant una possible reclamació, frustrant-se, a la pràctica, l’operació de venda
o hipoteca inversa que el vidu necessitava per poder
pagar-se la residència.
L’oposició a l’article 28 en territoris subjectes a dret
foral ha estat tan forta que s’ha aprofitat l’avinentesa
de la Llei sobre l’exercici de la capacitat jurídica per incloure-hi la derogació d’aquest precepte, justificant-ho
en què perjudicava els successors amb discapacitat
que necessitaven disposar dels bens heretats.
El supòsit que planteja el precepte és que hi ha un
hereu aparent inscrit i després apareix un hereu real,
en virtut d’un altre testament posterior que, per exemple, no va accedir al RGAUV o és un testament hològraf
o es produeix una nul·litat testamentària derivada d’una
preterició o una altra causa.
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tingut a la seva adquisició, sens perjudici de l’acció de
l’hereu real contra l’hereu aparent. Així l’article 465.2
CCCat imposa a l’hereu aparent o al posseïdor vençut
per l’acció de petició d’herència, el deure de restituir a
l’hereu real els bens de l’herència o en cas de transmissió a títol onerós a tercer de bona fe, el preu o contraprestació obtingut.

CONCLUSIONS
Primer, l’art 28 va estar en vigor fins al dia 2 de setembre passat, per la qual cosa qualsevol reclamació
iniciada abans d’aquesta data podrà ser admesa i tramitada davant els tribunals podent-se veure perjudicada l’adquisició del tercer.
Segon, si el causant ha mort del dia 3 en endavant, no
hi ha lloc i la protecció del tercer es verifica per l’article 34 LH, o sigui, si l’adquirent és de bona fe i a títol
onerós, serà mantingut en la seva adquisició, sense
perjudici de les accions entre l’hereu inscrit i el que
acciona en la seva contra.
La possibilitat d’un testament posterior no registrat és
mínima amb l’actual informatització dels comunicats testamentaris. Quant a un possible testament hològraf, les
estadístiques ens demostren també la seva insignificança.
L’aparició d’un fill o descendent del causant que no
hagi estat tingut en compte en el procés hereditari pot
donar lloc a preterició en cas de testament o nul·litat en cas d’un abintestat. El legislador català ja va
afrontar aquesta circumstància al redactar-se el Llibre
Quart, suavitzant els efectes de la preterició errònia
que és l’única que comporta la ineficàcia testamentària
exceptuant-ne els casos d’institució universal a favor
del cònjuge o convivent; d’un fill o descendent si en el
moment d’atorgar testament en tenia més d’un i, per
últim, si la filiació ha estat determinada legalment després de la mort del causant (Art. 451-6 CCCat).
Està clar que queden els supòsits d’herència entre
col·laterals, però tot i així, l’art. 28 és contrari a l’agilitat del tràfic immobiliari, fonamentalment, mitjançant
finançament hipotecari, pel que hem fet campanya per
a la seva derogació, que per fi s’ha aconseguit. Evidentment, els processos que s’iniciïn per herències causades fins al 2 de setembre s’hauran de seguir.
A més, a Catalunya, per influència del dret romà, s’ha
reconegut el dret de l’adquirent de bona fe a ser man-

Tercer, si el causant ha mort abans del dia 3 de setembre, però l’acció de petició d’herència s’inicia després,
els jutges ho tindran molt difícil per mantenir que
l’ art. 28 estén la seva eficàcia després de derogat,
doncs això toparà directament amb la protecció que
el registre atorgarà als adquirents a títol onerós i de
bona fe després del dia tres, ja sense cap limitació. Es
troba a faltar una disposició transitòria que contempli
aquest supòsit.
En realitat, l’art. 28 només protegeix els negligents:
el testador que atorga un testament hològraf i no el
dona a conèixer; el beneficiari que no l’advera immediatament; el fill desconegut que espera veure si
l’herència paga la pena per a reclamar la filiació i impugnar el testament ... A partir d’ara tots els adquirents a títol onerós i de bona fe d’un hereu aparent
quedaran protegits des del mateix moment de la inscripció del títol hereditari en el Registre, la qual cosa
trigarà un mínim de tres mesos, ja que és necessari
demanar les últimes voluntats, la còpia autèntica
del darrer testament o fer la declaració d’hereus “ab
intestato”, atorgar la manifestació d’herència, pagar
impostos, etc. En aquest espai temporal, a qui es
consideri l’hereu real té temps suficient per anotar el
seu dret hereditari o interposar una demanda i fer-la
constar en el Registre de la Propietat de conformitat
a l’article 46 LH.

ZBE BARCELONA:
CONTAMINACIÓ
I PROPAGANDA
Reflexions crítiques al voltant de l’oportunitat i utilitat de l’Ordenança
Municipal que sanciona la circulació de vehicles que no disposen de
distintiu ambiental en les denominades zones de baixa emissió (ZBE).

Pau Saumell
Col·legiat núm. 11.435

D

es de fa unes setmanes l’Ajuntament de
Barcelona sanciona amb importants multes tots els conductors que s’atreveixen a
circular pels 95 km quadrats envoltats per
les Rondes de Barcelona sense disposar
del distintiu ambiental creat per la Dirección General de
Tráfico fa uns anys per distingir els cotxes vells.
Es confirma que milers de ciutadans i famílies, molts
d’ells amb els cotxes amb tres o més viatgers habituals, no podran circular mai més amb els seus vehicles
en horaris de feina, mentre sí ho podran seguir fent,
per exemple, paradoxalment, vehicles d’alta gamma
nous de trinca amb un sol passatger.
Aquest fet, de perdre de cop el dret de mobilitat diària –entre d’altres importants drets ciutadans, com la
propietat, la seguretat jurídica, la llibertat d’empresa,
la igualtat, aquesta en perjudici de les dones, com
reconeix l’informe d’impacte de gènere- , ha portat a
diferents grups a impugnar l’ordenança ZBE davant els
tribunals, i desprès d’estudiar les actuacions municipals
que van donar lloc a la seva aprovació, el resultat és
decebedor.
En efecte, ens trobem amb la trista sorpresa de què
cap dels grans ‘mantras’ propagandístics que ens varen

repetir durant els darrers anys per convèncer-nos de
que la única solució per lluitar contra la greu contaminació de Barcelona
era la retirada dels
AQUEST FET,
cotxes sense distintiu de la ZBE, era
DE PERDRE DE
quelcom semblant
COP EL DRET
a ‘fake news’.

DE MOBILITAT
DIÀRIA –ENTRE
D’ALTRES
IMPORTANTS
DRETS CIUTADANS
(...), HA PORTAT A
DIFERENTS GRUPS
A IMPUGNAR
L’ORDENANÇA
ZBE DAVANT ELS
TRIBUNALS (...)

Resumeixo a continuació alguns dels
motius que m’han
produït aquesta
decepció tan gran
davant l’actuació
municipal:
• No és cert que
els vehicles sense
distintiu ambiental siguin els més
contaminants:
l’Ajuntament reconeix que només ho
són potencialment,
no realment. En
realitat, l’ordenança

Món Jurídic · #336 · Agost/Setembre 2021

deixa circular a vehicles que contaminen molt més que
els ara ‘prohibits’.
• No està justificada la delimitació de la ZBE entre les
Rondes, doncs per una banda exclou sectors amb més
contaminació (Zona Franca-Port) i per altra banda inclou
sectors amb menys contaminació (Ronda de Dalt).
• No s’ha produït un veritable procés de participació
ciutadana, i a més s’ha prescindit d’un tràmit tan essencial com l’estudi d’impacte en les famílies.
• No s’ha realitzat el necessari estudi d’impacte econòmic en la societat barcelonesa i del seu entorn, tot
i que es reconeix que el 55% del parc de vehicles de
Barcelona ja no pot seguir circulant, tal com han exposat les queixes d’autònoms, transportistes, conductors,
comerciants, hotelers, jubilats, malalts, treballadors depenents, professionals lliberals, funcionaris, etc., totes
rebutjades pel corró municipal.
• No s’ha fet cap altre estudi a fons, doncs per exemple
quatre dels seus informes emesos sobre diferents matèries venen subscrits per les dues mateixes funcionàries,
enginyeres, com si un ajuntament com el de Barcelona
no disposés de prop de 15.000 funcionaris experts en
totes les matèries possibles, per tal que cadascú pugui
informar del que és expert amb coneixement de causa.
• Fins i tot ens trobem que l’informe de la gerència de
mobilitat, en teoria l’àrea més afectada per l’ordenança, ocupa dues línies, dient que està d’acord amb tot,
i punt. Dona la impressió de què tot estava decidit des
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LA PROTECCIÓ
DE LA SALUT
AMBIENTAL ÉS
UN BÉ FONAMENTAL, PERÒ NO ES
POT PERSEGUIR A
QUALSEVOL PREU,
SINÓ RESPECTANT
LA LEGALITAT I LA
PROPORCIONALITAT, I ESPECIALMENT ELS DRETS
CIUTADANS

de dalt i només
calia ‘vestir el sant’.
• Es deixa en mans
de l’alcaldia la
modificació de l’ordenança, quan es
tracta d’una matèria
que el Ple municipal no pot delegar.
Conclusió: la protecció de la salut
ambiental és un bé
fonamental, però
no es pot perseguir
a qualsevol preu,
sinó respectant la
legalitat i la proporcionalitat, i especialment els drets
ciutadans.

Desgraciadament
l’ordenança, que
per ara no sabem si ha demostrat cap benefici per a la
salut ambiental, ja ha produït molts danys i perjudicis
a milers de famílies de Barcelona i el seu entorn, que
han perdut els seus cotxes i en molts casos les seves
feines, i la pena és que l’ordenança no preveu la indemnització pels afectats, que haurà de ser ordenada en el
seu cas pels tribunals, doncs quan les coses no es fan
bé, la propaganda no pot arreglar els desperfectes.

LA CARTA DELS DRETS
DE LA CIUTADANIA
DAVANT LA JUSTÍCIA
I LES PERSONES SORDES
Propostes per a la reforma en aquesta matèria que ha de rectificar terminologia incorrecta
i malsonant però principalment ha de garantir el dret de les persones sordes i sordcegues a
un accés a la justícia en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

Esther Gálvez
Col·legiada Núm: 38.909

D

urant tot el període de pandèmia els
casos de vulneració del dret a la informació i a la comunicació de les persones
sordes que es comuniquen en llengua de
signes catalana (LSC) han colpit diferents
àmbits de la realitat social a causa de la manca d’accessibilitat per part d’institucions i organismes, entitats i
empreses. Es tracta d’una constant històrica que marca
el dia a dia de les persones amb discapacitat sensorial,
però que s’ha agreujat considerablement a causa de la
crisi sanitària, econòmica i social que encara continuem
vivint. En el cas de les persones sordes ha comportat
una doble situació d’aïllament, el físic i el comunicatiu,
que ha afectat de ple als seus drets fonamentals.
L’àrea d’Accessibilitat de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (FESOCA) ha estat portant casos
de persones sordes que, a tall d’exemple, s’han trobat
amb una atenció telefònica de serveis socials o laborals
sense un servei de videointerpretació en LSC; amb la
manca d’adaptació a la comunicació per part d’alguns
professionals per portar mascaretes que són autèntiques barreres comunicatives; amb actuacions policials
en domicilis familiars sense intèrpret de llengua de

signes catalana (ILSC); amb denúncies a empreses
que han realitzat ERTOS a persones sordes sense una
notificació accessible ni en LSC ni en formats de fàcil
comprensió; amb diferents rodes de premsa i compareixences públiques sense un servei d’interpretació;
amb alumnat amb sordesa que no ha pogut seguir les
classes online o presencialment amb la garantia del
dret a l’educació inclusiva. El llistat segueix...
Aquesta tasca d’acompanyament i assessorament a les
persones sordes implica consultar normativa d’aplicació, recopilar fonaments jurídics i motivar així les queixes que s’han presentat a organismes públics, entitats,
i empreses per haver vulnerat el dret a la informació i la
comunicació en situacions com les descrites.
En aquest periple legal apareix un escull afegit: la Carta
de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia -fruït
de la Proposició no de Llei aprovada el 16 d’abril de
2002 pel Ple del Congrés dels Diputats, per unanimitat
de tots els grups parlamentaris -.
La Carta conté lèxic pejoratiu i erroni sobre les persones sordes, els intèrprets professionals, l’LSC, i una
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concepció superada de la discapacitat. No val, per tant,
com a fonament jurídic si en el seu redactat ja conté
una discriminació directa prohibida per llei.

DURANT TOT
EL PERÍODE
DE PANDÈMIA
ELS CASOS DE
VULNERACIÓ
DEL DRET A LA
INFORMACIÓ I A
LA COMUNICACIÓ
DE LES PERSONES
SORDES QUE ES
COMUNIQUEN
EN LLENGUA DE
SIGNES CATALANA
(LSC) HAN COLPIT
DIFERENTS
ÀMBITS DE
LA REALITAT
SOCIAL A CAUSA
DE LA MANCA
D’ACCESSIBILITAT
PER PART
D’INSTITUCIONS
I ORGANISMES,
ENTITATS I
EMPRESES

Per aquest motiu,
l’àrea d’Accessibilitat de la FESOCA
va dirigir un conjunt
d’al·legacions i
observacions a la
presidència del Foro
Justicia y Discapacidad del Consejo
General del Poder
Judicial (CGPJ), per
instar urgentment
la seva reforma.
Aquest va acordar a
finals d’octubre presentar la proposta
de reforma al Congrés dels Diputats.
Les línies vermelles
de la Carta es troben principalment a
l’apartat II. Comentaré només alguns
aspectes sobre
els que cal una
modificació sense
demora:

*La Carta es refereix a les persones
amb discapacitat –entre d’altres
col·lectius- com a
sujetos débiles, i
en utilitzar aquest
adjectiu qualificatiu
està posant l’accent
en la persona i en la
seva condició, obviant l’aparició de nous enfocaments
sobre la manera d’entendre la discapacitat, que inclouen diferents barreres socials, pel que el terme s’hauria
de substituir pel de personas en situación de vulnerabilidad.
*Val a dir també que la Carta es refereix al terme persona sorda com a ciudadano mudo, terme erroni i pejoratiu. Una persona és sorda -i no sordmuda ni muda

- perquè li manca en tot o en part el sentit de l’audició,
sense quedar afectades les seves cordes vocals, tot
i que pot no controlar el funcionament del seu aparell
bucofonador. Per tant, si no ha patit cap traumatisme ni
accident que li provoqui mutisme o mudesa, la persona
sorda, no és muda. La perspectiva del col·lectiu de persones sordes en tant que minoria lingüística i cultural
no la podem tractar aquí per qüestions d’espai.
*D’altra banda, el terme que utilitza la Carta d’intérprete de signos és incorrecte per incomplet i imprecís. El
correcte és el d’intérprete de lengua de signos. La LSC
no és un conjunt de signes aïllats sinó una autèntica
llengua, organitzada, articulada, –no un llenguatge-i
reconeguda legalment per l’EAC i per la Llei de la llengua de signes catalana. Té una estructura i gramàtica
pròpies, la fan servir les persones sordes signants i les
persones sordcegues, a més d’una part important de la
societat oïdora. Serveix per a confessar-se, per discutir
o per fer l’amor (O. Sacks,1991) entre la infinitat d’usos
lingüístics que té.
*Afegir també que un col·lectiu totalment oblidat per la
Carta és el de les persones amb sordoceguesa. Aquestes tenen una discapacitat única, específica i diferenciada reconeguda per les Corts com a tal, que no resulta
de la suma de la sordesa i la ceguesa -pel que s’escriu
junt i sense guió-, que implica unes característiques
i necessitats diferents a les de les persones sordes,
per una banda, i a les de les persones cegues, per
una altra. Els professionals que treballen amb aquest
col·lectiu són, principalment, els guies-intèrprets de
persones sordcegues i els mediadors comunicatius –i
cal incloure’ls a la Carta-.
A finals de 2020 el CGPJ informà que ja havien remès
la proposta de revisió al Congrés dels Diputats. Al
maig de 2021, el debat sobre la Carta va tenir entrada
a la Comissió de Justícia. En reunió mantinguda amb
el PSOE al juliol aquest manifestà la intenció d’actualitzar-la i implementar-la de manera real i efectiva,
quant a terminologia i contingut, i expressar-li així
a la Ministra de Justícia aprofitant que al juny es va
aprovar una important reforma legislativa sobre les
persones amb discapacitat en matèria civil, notarial i
processal i que tenim sobre la taula la reforma constitucional de l’article 49.
La reforma ha de rectificar terminologia incorrecta i
malsonant però principalment ha de garantir el dret
de les persones sordes i sordcegues a un accés a la
justícia en igualtat de condicions que la resta de la
ciutadania.

EL COL·LEGI ES MOU
L’ICAB POSA
EN MARXA UN
TORN D’OFICI
ESPECÍFIC SOBRE
LA ‘SEGONA
OPORTUNITAT’
Amb ocasió del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn
d’Ofici 2021’, que es commemora cada 12 de juliol, el
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va reivindicar la
tasca social que realitza l’advocacia del Torn d’Ofici per
garantir el dret a una tutela judicial efectiva i igualitària.

Aquestes dades indiquen que el Torn d’Ofici de l’ICAB va
rebre 21.849 designes i telefonemes menys que al 2019,
com a conseqüència del confinament domiciliari degut a
la pandèmia provocada per la COVID-19.
Durant els sis primers mesos de l’any 2021, s’han realitzat un total de 53.729 designacions del torn d’ofici.
Durant el mateix període de l’any 2020 es van realitzar
un total de 40.553 designacions, mentre que durant el
primer semestre de l’any 2019 se’n van realitzar 57.326.
Pel que fa a les matèries (en relació als primers mesos
d’aquest any), l’àmbit penal continua encapçalant
el major volum de designes amb un total de 28.395
(davant les 22.692 del mateix període de 2020), seguit
per la jurisdicció social amb 1.951 designes (1.543,
en el primer semestre de 2020), i estrangeria, amb
1.892 designes versus les 1.673 registrades de gener
a juny de l’any passat. Pel que fa a l’àmbit civil, es va
destacar el fort increment registrat en aquest primer
semestre, amb 6.848 designes, recuperant així el que
era habitual en altres anys i deixant enrere les 3.691
actuacions registrades en els primers mesos de l’any
2020.
Respecte a les peticions d’assistència lletrada per a víctimes de violència de gènere, durant el primer semestre d’aquest any es van dur a terme un total de 2.098
designacions, mentre que durant els sis primers mesos
de l’any 2020 es van atendre 1.809, i durant el mateix
període de l’any 2019 es van sol·licitar 1.997 designes
d’advocat o advocada d’ofici.

El vicedegà de l’ICAB, Jesús Sánchez, i la diputada de la
Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici, Carmen
Valenzuela, van participar en la roda de premsa on es va
donar a conèixer la posada en marxa d’un Torn d’Ofici
sobre el mecanisme conegut com a “Segona Oportunitat’ i alhora van fer balanç sobre el funcionament del Torn
d’Ofici al llarg de l’any 2020 i els primers mesos de 2021.
Valenzuela va destacar que el Torn d’Ofici del Col·legi
compta amb més de 3.200 advocats i advocades adscrits voluntàriament al servei, els quals van realitzar, al
llarg de l’any 2020 un total de 152.587 actuacions arran
de les 91.190 designes i telefonemes rebudes a la demarcació territorial de l’ICAB -que inclou Arenys de Mar,
Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà,
l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, El Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú-.

També es va posar de relleu l’elevat grau de satisfacció
de la ciutadania sobre el Servei del Torn d’Ofici, que és
valorat amb un 8,87 sobre 10, d’acord amb les següents
variables: rapidesa en el nomenament d’advocat, facilitats amb la tramitació de la justícia gratuïta, coneixements i capacitat dels lletrats, atenció personal i tracte
rebut, i satisfacció de les instal·lacions als despatxos de
l’advocacia.

ES RECLAMA POSAR EN VALOR L'ADVOCACIA D'OFICI
Valenzuela va acabar la seva intervenció posant en valor
la figura de l’advocacia d’ofici com a garant del dret de
defensa, ja que tot ciutadà /ana té accés a la justícia,
amb independència dels seus recursos econòmics. Es
tracta d’un dret recollit tant a la Constitució espanyola
com al Conveni Europeu dels Drets Humans.
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Per això l’ICAB va sol·licitar un cop més, l’augment de la
dotació pressupostària per a l’Administració de Justícia,
ja que si es vol donar una resposta eficaç cal que aquest
pilar essencial de l’Estat de Dret es modernitzi, es digitalitzi, i s’hi inverteixin més recursos materials i econòmics, però sense oblidar que també és imprescindible
una revisió a l’alça dels mòduls de pagament. Aquests
han d’estar a l’alçada de la important i essencial tasca
que desenvolupen els advocats i advocades per garantir
la tutela judicial efectiva, però també han de ser abonats
de forma puntual i mensual.

TORN D’OFICI ESPECÍFIC DE L’ANOMENADA
SEGONA OPORTUNITAT
L’ICAB ha creat un torn d’ofici específic de l’anomenada
segona oportunitat, per resoldre el problema de la insolvència, que ha existit sempre, però que ara es pot veure
incrementat a conseqüència de la pandèmia.

espai de la

2a oportunitat

L’ICAB PRESENTA
AL·LEGACIONS A
L’AVANTPROJECTE DE LLEI
DE TRANSPOSICIÓ DE LA
DIRECTIVA EUROPEA 2019/1023
DE REESTRUCTURACIONS I
INSOLVÈNCIA PER EVITAR UN
RETROCÉS EN MATÈRIA DE
SEGONA OPORTUNITAT
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a través de la
Comissió de Normativa, va formular 40 aportacions a
l’Avantprojecte de Llei de transposició de la Directiva
europea 2019/1023 de reestructuracions i insolvència
en el marc del procés d’audiència i informació pública
que el Ministeri de Justícia va obrir durant el passat mes
d’agost. Les aportacions presentades amb voluntat propositiva tenen la finalitat de poder ajudar a una millora
real de la legislació concursal espanyola i alhora volen
alertar de què el nou text preveu canvis que suposen un
“greu retrocés” per a la Segona Oportunitat respecte
del model vigent.

El Col·legi es mou 25

De les aportacions formulades, cal destacar que el Col·
legi centra la seva atenció en tres novetats, l’aplicació
de les quals pot suposar la restricció del dret a la Segona
Oportunitat dels ciutadans tal com està configurat avui:
a) En el text s’incorporen noves restriccions a l’exoneració que comporten una pèrdua de drets respecte al règim actual, i afegeixen obstacles a la segona
oportunitat. Per això es posa de manifest que les resolucions administratives no haurien de ser un obstacle
per accedir a la Segona Oportunitat
b) L’Avantprojecte pretén excloure de l’exoneració al
crèdit públic, allunyant-se del model vigent regulat
l’any 2015, i contrari a la doctrina fixada per la sentència
de Tribunal Suprem de 2 de juliol de 2019, analitzant i interpretant la mateixa Directiva 2019/1023, que es pretén
transposar. El canvi proposat, a més d’impedir l’accés a
una real segona oportunitat, xoca amb el propi text de
la Directiva i per tant pot provocar un conflicte entre la
norma estatal i la comunitària abocant a una estesa conflictivitat als tribunals i incrementant la inseguretat jurídica i probablement el plantejament innecessari de noves
qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, més quan el mateix Tribunal Suprem interpretant la legislació i doctrina comunitària ha harmonitzat
en el dret intern la interpretació de l’exoneració del crèdit públic, d’acord amb la Directiva 2019/1023, seguint
les regles fixades pel propi TJUE.
c) La proposta d’excloure la intervenció necessària
de l’advocat en el procediment per a microempreses,
que inclou els autònoms, generaria de facto clares
situacions d’indefensió, entre d’altres aspectes perquè
la comissió d’errors en la sol·licitud o en la documentació podria suposar que es consideri culpable el deutor,
amb la conseqüència que s’impedeixi la cancel·lació
dels deutes. A més, comportaria un perjudici especialment greu a les persones que menys tenen perquè veta
l’accés dels deutors més vulnerables al dret a la justícia
gratuïta.
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S’adverteix que amb el text presentat a la pràctica molts
ciutadans, empresaris i no empresaris, quedarien exclosos de la Segona Oportunitat i no els quedaria més
remei que continuar en l’economia submergida o en una
situació de marginalitat, que és el que es pretén evitar
amb el model actual d’exoneració de deutes.
Per aquests motius, el Col·legi ha vist necessari mostrar
la seva preocupació davant els canvis per l’afectació al
dret a la Segona Oportunitat i per la inseguretat jurídica
que podrien comportar, i confien amb què el Ministeri
aculli les aportacions realitzades per tal de protegir el
model actual i generar confiança de la ciutadania en el
mecanisme de la Segona Oportunitat, que s’ha incorporat amb normalitat a la nostra la cultura jurídica, econòmica i social i que durant l’exercici 2020 ja ha estat
utilitzat per més de 8.500 persones als nostres tribunals.

1R CONGRÉS EUROPEU DE LA
SEGONA OPORTUNITAT
Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’organitza
el 1r Congrés Europeu de Segona Oportunitat, per als
propers 17 i 18 de novembre, sota la tutela del vicedegà,
Jesús Sánchez, de la Tresorera de la Corporació, Yvonne
Pavía, i dels advocats i membres del Grup de la 2a Oportunitat, Martí Batllori i Miguel Ángel Salazar.
La tresorera de l’ICAB
indica que un dels objectius d’aquest Congrés és
promoure el coneixement
de la segona oportunitat
entre l’advocacia i alhora
analitzar i fer seguiment de
la tramitació legislativa de
l’Avantprojecte de Llei de
transposició de la Directiva
europea 2019/1023 de reestructuració i insolvències”. I
afegeix “per això el Congrés
compta amb les intervencions d’experts em la matèria
de reconegut prestigi tant
nacional com internacional”.
Per la seva part l’advocat i també membre de l’equip
de la 2a oportunitat, Martí Batllori, senyala que “El 1r
Congrés Europeu de Segona Oportunitat vol ser, d’una

banda, el centre d’anàlisi i del debat sobre la insolvència personal, des d’una perspectiva no només jurídica
sinó també social i econòmica, amb una mirada posada en la tramitació de l’Avantprojecte de transposició
de la Directiva europea de reestructuració i insolvència , i de l’altra un espai per analitzar els efectes de la
insolvència per a les persones, per a la societat i per a
l’economia” I afegeix: “Un Congrés amb vocació de
reconèixer el model actual de la segona oportunitat
com a solució satisfactòria a les situacions d’insolvència i compartir coneixement amb els principals experts
en la matèria per aportar coneixement i propostes per
a la futura reforma legislativa “
Miguel Ángel Salazar, advocat membre del grup de
treball de la 2a oportunitat,
considera que "el Congrés
vol ser un punt de trobada
d’actors socials i econòmics
amb la finalitat d’analitzar
la situació de les persones
en situació d’insolvència,
l’impacte social i econòmic
de la insolvència, i les seves
solucions, per contribuir a introduir la segona oportunitat
en la cultura econòmica i social del país".
Participa-hi! Ja pots reservar la teva plaça a
www.icab.cat
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L’ICAB ALERTA DE LA
REGRESSIÓ EN DRETS A
L’AFGANISTAN
La Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va posar de manifest a mitjans d’agost que el retorn
al poder dels talibans a l’Afganistan és una notícia dramàtica des de múltiples punts de vista. El retrocés en drets
i llibertats de la població afgana és ja un fet i la voluntat
d’impulsar-hi la democràcia s’ha esfondrat tan ràpid com
la comunitat internacional ha decidit abandonar la seva
missió al país. Per això des del Col·legi es considera especialment preocupant la situació que han d’afrontar les
dones, que són ja víctimes d’una visió fonamentalista,
retrògrada i autocràtica de la vida en societat.

El Col·legi es mou 27

- Des de l’advocacia es considera que cal atendre les rotundament urgents necessitats del poble afganès i molt
especialment de la seva població femenina. La intervenció de la OTAN havia facilitat dues dècades de progrés
en matèria d’igualtat i de defensa dels drets de la dona.
El fet que les dones es vegin obligades de nou a deixar
les escoles i la vida pública, així com a patir tot tipus de
violències físiques i socials, és una tragèdia que la comunitat internacional ha d’atendre d’immediat.
- L’ICAB celebra l’evacuació de totes aquelles persones
que fugen del règim talibà però creiem que també en
aquest àmbit el repte és majúscul. I així, sent Barcelona una Ciutat d’Acollida i Refugi, maldarem, col·laborant
amb totes les administracions, per tal que l’advocacia,
els i les professionals del Dret i la Justícia i, en general,
tota la ciutadania afgana que no vulgui viure sota el jou
talibà puguin prosseguir la seva vida en països on vegin
respectats els seus drets i llibertats.

NOU CURS, NOUS PROJECTES.
MILLORA EL TEU CV AMB
#FORMACIÓICAB

Precisament per mostrar el rebuig a aquesta situació
el passat 6 de setembre, i a instàncies del Consell de
l’Advocacia Catalana, es va fer una concentració davant
la seu del Col·legi, que va estar encapçalada per la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de
l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i de la degana emèrita de l’ICAB
i presidenta sortint (2019-2021) de la Fédération des Barreaux d’Europe (FBE), Sílvia Giménez-Salinas.
En el transcurs d’aquest acte es va llegir un manifest per
tal d’exposar que:
- L’advocacia de Barcelona se sent plenament interpel·lada pel drama humanitari que s’esdevé a l’Afganistan.
- La comunitat internacional ha d’abandonar d’immediat
la seva actual posició de no bel·ligerància respecte del
règim talibà i exigir sense matisos el respecte pels Drets
Humans.

Setembre és un mes de nous projectes i reptes, i dins
l’advocacia la formació és una peça clau per a l’exercici
de la professió. Conscients de les necessitats dels nostres col·legiats i col·legiades, el Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona, a través del Departament de Formació, ha
dissenyat una àmplia oferta formativa de màsters i postgraus per oferir-vos l’especialització que necessiteu per
afrontar el dia a dia professional.
Ja estan obertes les inscripcions per als màsters,
que en aquesta nova edició 2021-2022 s’ofereixen tant
en format presencial -Dret Fiscal, Màster en Advocacia
Penal, Màster en Mediació, Arbitratge i ADR i processal civil- amb aforament limitat a 15 persones, com en
format on line o blended (semi presencial) com és el cas
dels màster de Dret dels Negocis, Màster en Compliance, Màster en Dret de família i successions, Màster en
Propietat industrial i intel·lectual, Màster en Dret Immobiliari, Màster en Dret Concursal, Màster en Societat de
la Informació, Laboral i RRHH, i Dret de l’esport.
Hem adaptat la metodologia dels màsters per aquesta
nou curs amb l’objectiu de facilitar la millor formació en
les diferents branques del dret i oferir un valor afegit
respecte d’altres productes formatius en el mercat. Així
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per exemple, Julia Bacaria,
professora del Màster de
Societat de la Informació
destaca que els Màsters
ICAB «estan creats per professionals que actualment
es dediquen a la pràctica del
dret de manera que a part del
contingut teòric aporten una
visió pràctica molt interessant”. Així per exemple destaca que en el cas del Dret
Digital té com a complexitat
que els conceptes i procediments són diferents del dret
clàssic que coneixem. Per això “cursar aquest Màster no
només aporta els coneixements jurídics d’aquesta branca
del dret sino que es treballen les respostes a casuístiques concretes que només la pràctica permetia coneixer.
D’aquesta manera resulta més fàcil entrar en la pràctica
professional un cop cursat el Màster. L’avantatge de cursar els màsters és que no es demana tenir coneixements
previs en la matèria sobre la qual es vol especialitzar, perque els programes estan dissenyats per a tots els nivells,
és a dir, tant per a persones que ja conèixen més la matèria com per a aquelles que es volen iniciar des de zero.
El que si cal és il·lusió per aprendre. “Per cursar el Màster
en Dret de la Societat de la Informació cal, per sobre de
tot, que es tingui interès en el món digital, la tecnologia i
l’actualitat en aquest àmbit. Atès que totes les matèries
que es tractaràn al final hi giren entorn”.
Un altre màster que pot suposar un plus en el currículum
és el Máster de Compliance. A través d’un programa
multidisciplinar i un equip de professionals ampli i plural
s’exposen les novetats legislatives y jurisprudenciales que
permetran especialitzar-se en aquesta matèria, exposa
Francisco Bonatti, coordinador del Màster de Compliance.
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A l’igual que hi ha molta demanda en temes TIC, també el
dret de l’Esport és una àrea en auge. Per això, l’ICAB aposta i potencia l’edició del Màster sobre Dret de l’Esport. L’advocada i membre del Comitè Científic d’aquesta formació,
Maria Teixidor, senyala que “aquest màster compta amb un
programa de referència que facilita una perspectiva integral
del Dret de l’Esport”. I anima a informar-se» El Màster Dret
l’Esport -ICAB 2021/22, comença el 19 d’octubre, informa’t
i segur que tindràs ganes de reservar la teva plaça.

Davant el context generat per la pandèmia conèixer els
mètodes alternatius de resolució de conflictes és essencial per contribuir a disminuir l’escenari de col·lapse
en què es troba l’Administració de Justícia. Per això des
de l’ICAB s’imparteix, en paraules de Jordi Casajoana,
director del Màster de Mediació del Col·legi, el primer
Màster que aposta per oferir al seu alumnat mediacions
reals" i afegeix: “oferim continguts jurídics, habilitats,
eines i novedoses tècniques, a aquells professionals que
es vulguin dedicar a l'àmbit dels MASC”.
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Alguns màsters es cursaran de manera presencial, garantint en tot moment la seguretat ja que s’han limitat
el nombre de places i les aules compten amb totes les
mesures de seguretat vigents. No obstant, cada cop els
alumnes estan apostant més per la formació en format
blended, per optimitzar un bé escàs com és el temps.
“La formació online facilita el seguiment de les formacions i, tot i que, des del meu punt de vista té molt de
valor el contacte humà, si hi ha voluntat per part dels
alumnes i de les persones docents de dinamitzar les
sessions, és igualment efectiu”, explica la professora
Júlia Bacaria.
Podeu consultar el programa i informació detallada de
tots els màsters a www.icab.cat. Si voleu donar ales al
vostre Currículum aposteu per #FormacióICAB.

PER INICIAR-TE EN L’ADVOCACIA, FORMA’T AMB
L’EPJ. ARA EN FORMAT PRESENCIAL I ON LINE!
Des de fa més de 50 anys i de forma pionera, l’ICAB va
posar en marxa l’Escola de Pràctica Jurídica per tal de
facilitar formació eminentment pràctica als llicenciats
-actualment graduats- en dret, doncs com deia un dels
primers lemes de l’EPJ «A la facultat et van ensenyar
dret, aquí t’ensenyarem a ser advocat/da».
És més, segons l’advocat i professor Patrick O'Callaghan “tot alumne que vulgui posar-se una toga,
hauria de passar per l’EPJ, perquè
a través de la formació que oferim
en el marc del Postgrau de Pràctica Jurídica el que fem es traslladar, sobretot, l'experiència. Jo
porto molts anys pleitejant (amb
una mitjana de 2-3 judicis a la setmana, i ja porto més de 16 anys exercint, feu números!)
i el meu propòsit, en cada classe és traslladar als alumnes tota l'experiència que he adquirit als jutjats”.
La Sònia Marín Albesa, es va
interessar en la formació de l’EP
perquè “permet l’accés al Torn
d’Ofici en l’especialitat escollida”.
En el seu cas va cursar l’especialitat del dret penal perquè li agrada
aquesta branca del dret i volia
aprofundir-hi amb el grau d’especialització per la proximitat al Torn
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que ofereix el Postgrau. Un cop finalitzada l’experiència
Marín considera que “ha estat molt enriquidora” i agraeix que “s’hagi implementat la modalitat online, perquè
si no hagués estat aquesta via no hagués pogut realitzar
el Postgrau”.
Per segon any consecutiu l’EPJ ofereix dues modalitats.
Amb l’edició on-line podreu formar-vos còmodament des
de casa, ja que es potencia la màxima participació i interacció entre els professors i l’alumnat.
Precisament adaptar el Postgrau a la modalitat on-line
ha estat un repte per a totes les parts. Així per exemple el professor O’Callaghan explica que “va ser al
principi una mica estrany, perquè soc un professor molt
actiu i proper, sempre estic passejant per classe, faig
servir molt la pissarra,... i estar-me quiet dues hores i
mitja, davant l’ordinador, sense pissarra, parlant i sense
moure’m,... em costava la veritat; tot i així, un cop t’hi
acostumes, tot va bé; però igualment demano molt de
participar als meus alumnes”. Per això la presencialitat
es considera un valor afegit: “ en presencialment hi ha
més “feedback” amb els alumnes i la comunicació es
més fàcil”.
A través del Postgrau de pràctica
Jurídica és possible especialtizar-se en una de les set branques
del dret (civil, penal, laboral,
administratiu, mercantil, família
i financer). I tant els alumnes
com els professors coincideixen en la necessitat d’aquesta
especialització. La professora
Tiziana Di Ciommo considera que
l’especialització obliga a mantenir-se constantment actualitzat, afavorint així el constant
progrés com a professional”. Mentre que O’Callaghan
considera que “especialitzar-se és molt important, ja que
si toques totes les branques et pots descobrir, desprès
d’uns anys, que et falta de tot, en
totes elles perquè és molt difícil
(per no dir impossible) ser molt
bo en tot”.
Per a Omar Choaibi, estudiant
de la darrera edició del Postgrau, precisament aquesta
oportunitat d’especialitzar-se
és el que el va fer decantar per
aquesta formació: “considero
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que el mercat laboral cada cop més requereix personal amb formació específica i especialitzada, fet que
col·loca els estudis de postgrau en una excel·lent opció
a tenir en compte».
“La definició del contingut científic, la cerca d’excel·
lència en el professorat, l’ús de mètodes eminentment pràctics, la recurrent previsió de simulacions
fins i tot amb l’Escola Judicial, la creació d’una xarxa
de networking entre professorat i alumnat, són només
alguns dels motius que fan altament recomanable
aquest Postgrau per la introducció o consolidació en
l’exercici de la pràctica de l’advocacia”, exposa la professora Di Ciommo, mentre que Marín ho recomana
especialment per aquells que vulguin exercir en l’àmbit
del Torn d’Ofici.
“La branca que més em va cridar l’atenció durant el
Grau en Dret van ser les assignatures de Dret Mercantil, especialment la part de contractació mercantil i de
dret concursal. És per això que vaig veure en l’EPJ de
Dret Mercantil, l’opció de consolidar els coneixements
ja obtinguts en els estudis del grau i profunditzar en
un nivell més específic en cada una de les branques
del Dret Mercantil. En aquest sentit, el grau ofereix
una visió molt genèrica i de base del que és el Dret
Mercantil de manera que si vols profunditzar més
en el coneixement d’aquesta branca, és necessària una formació més específica i aquesta modalitat
ofereix aquesta possibilitat formativa. D’altra banda,
el grau ofereix un coneixement de caràcter principalment teòric, mentre que el postgrau en dret mercantil
és eminentment pràctic», explica Choaibi.
Ell també recomanaria cursar aquesta formació, però
en el seu cas per “la qualitat dels docents, que ha
estat un dels aspectes més destacables, ja que el fet
de comptar amb professors amb una dilatada experiència en el camp del dret mercantil, i que combinen la
docència amb l’exercici professional, ha permès obtenir
coneixements actualitzats de la pràctica diària, i d’altres
consells i orientacions que a vegades no es poden no
es fan recollir en un manual de dret mercantil»
Ja estan obertes les inscripcions per a l’edició d’octubre 2021!
No ho dubtis, l’EPJ és una bona forma de poder aproximar-te a la pràctica real de les diferents disciplines, obtenint una visió global de les implicacions de la pràctica
professional.
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ELS ALUMNES DE L’EPJ VISITEN
LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

El passat 26 de juliol els alumnes de l’EPJ de l’CAB van
visitar la Ciutat de la Justícia i vam poder conèixer el
funcionament dels jutjats de Guàrdia de detentinguts de
penal. Des de l’ICAB volem agrair la bona col·laboració
d’Elisabeta Bella, gerent de la Ciutat de la Justícia, de la
professora Luz Garcia Bello i la magistrada Maria Coscollola Freixa per participar en aquesta iniciativa que va
permetre als futurs advocats i advocades acostar-se a un
coneixement pràctic del futur de la professió.

COMPRA EL PANETTONE DE LA
FUNDACIÓ IGNASI DE GISPERT
I PARTICIPARÀS EN L’OBRA
SOCIAL DE L’ADVOCACIA
Enguany, com en anys anteriors, la Fundació privada degà
Ignasi de Gispert recaptarà fons amb fins socials a partir de
la venda de Panetones, que es podran adquirir fins a exhaurir existències a la seu del Col·legi tant al carrer Mallorca
com a la Ciutat de la Justícia i en qualsevol de les oficines
d’Arquia Banc per 12,50 € la unitat. Podeu fer ja la vostra
comanda per reservar la quantitat de panettones que necessiteu enviant un correu a fundacio@icab.cat . Encara no
tenim els nous models de capses d’enguany, però de ben
segur seran magnífiques, com ho són cada Nadal.

Tots els projectes socials necessiten recursos per ser
executats i és per això que hem implementat una passarel·la de donacions a la nostra pàgina web mitjançant
la qual es poden fer donacions a la Fundació, amb els
corresponents beneficis fiscals.
https://www.fdignasidegispert.cat/
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propers esdeveniments
CONGRÉS DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA
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III CONGRÉS DE COMPLIANCE
Els dies 10 i 11 de novembre tindrà lloc la III edició del Congrés de Compliance, una oportunitat per aprendre i seguir
avançant en els reptes que les empreses hauran de complir per adequar-se a aquesta normativa. No et pots perdre
aquest Congrés.

LEGAL LINK A DUBAI
El Departament Internacional de l’ICAB organitza del 8 al
12 de novembre una Missió Jurídica a Dubai, amb la col·laboració del Consolat General dels Emirats Àrabs a Barcelona, amb motiu de la celebració de l’Exposició Universal.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és la projecció internacional
dels col·legiats i col·legiades de l’ICAB i dels seus despatxos. Places limitades. Per a més informació i inscripcions:
internacional@icab.cat

IV JORNADA D’ACTUALITZACIÓ FISCAL
Del 4 al 7 d’octubre de 2021 tindrà lloc el VI Congrés de
l’Advocacia de Barcelona, en format on-line, organitzat per
les Seccions i Comissions de l’ICAB.
El tema central serà l’habitatge social i la vulnerabilitat que
suposa la crisi econòmica derivada de la COVID-19, temàtica de màxima rellevància i actualitat.
No hi pots faltar!

TÍTOL D'EXPERT EN CONSUM I MEDIACIÓ
Les relacions de consum estan generant en els últims anys
una elevada conflictivitat, cosa que fa que la seva regulació
prengui cada dia mes rellevància. Així, els problemes de les
clàusules sòl, l’IRPH, el venciment anticipat o la hipoteca
multi divisa porten problemes importants en relació a la
pèrdua de l’habitatge.

Reserva’t del 23 al 25 de novembre per abordar els principals canvis en matèria de dret fiscal.

VI CONGRÉS SOBRE DRETS DELS ANIMALS
La Comissió de protecció dels drets dels animals celebrarà
els dies 25 i 26 de novembre la VI edició del seu congrés.
Serà una oportunitat per analitzar els avenços i avaluar els
reptes de futur relacionats amb protecció jurídica d’aquests
éssers vius.

III CONGRÉS DE MEDIACIÓ I ADR

Els conflictes de consum estan en un moment de clar augment i fan falta professionals que sàpiguen encarar-los i solucionar-los. Per això oferim aquest títol propi de la UB per formar
els experts en temes de consum que la societat necessita.

Els dies 25 i 26 de novembre de 2021 tindrà lloc el
III Congrés de Mediació i ADR que se celebrarà a la
ciutat de Mataró, organitzat pel Consell de l’Advocacia
Catalana.

I CONGRÉS SOBRE EL CRÈDIT REVOLVING
El I Congrés sobre el Crèdit Revolving tindrà lloc el proper 15 de desembre. Reserva’t les dates.

SÍLVIA GIMENEZ-SALINAS, DEGANA EMÈRITA DE
L’ICAB I IMPULSORA DE LA CREACIÓ DE LA CRAJ
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“Comunicar les incidències
a la CRAJ permet millorar
la nostra professió”
Com contactar amb la Comissió de Relacions
amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)?
936 011 212- EXT.5345
craj@icab.cat

Què va impulsar la creació de la CRAJ?
Si algú té la paciència de llegir les actes de les Juntes
de l’ICAB al llarg de tot el segle XX es donarà compte de
seguida que les contínues disfuncions de l’Administració
de Justícia han ocupat llargues sessions de discussió, de
debat i d’intervenció dels diferents degans i diputats i diputades. Amb això vull posar de manifest que és una activitat pròpia del Col·legi de l’Advocacia, diria que intrínseca
a la seva funció, la de facilitador de la tasca professional
de l’advocacia.
La Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia
(CRAJ) com a departament específic no va existir fins a
l’any 1997, tot i que les seves funcions sí que es realitzaven, especialment a través de la canalització de queixes
sobre el funcionament de Jutjats i Tribunals.
La Junta va constituir formalment la Comissió de Relacions amb la Justícia l’any 1997 i després es va transformar
en la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia, a l’abastar més àmbits de professió que els tribunals.
L’any 1999 es va constituir la primera comissió de companys i companyes que de forma voluntària i altruista
analitzava de forma setmanal les queixes que es rebien a
l’ICAB, tant de manera formal com informal. A través de
la queixa, començàvem a treballar amb el titular del Jutjat
o de l’Administració concreta per reduir la disfunció. S’ha
de recordar que el CGPJ va promulgar l’any 1998 el reglament de queixes que es feia servir per donar compte de

comportaments judicials anòmals o simples disfuncions
que, a través d’una entrevista amb algun membre de la
CRAJ es buscava la solució més adequada, i si no hi havia
resposta es canalitzava la queixa al CGPJ. Si les queixes
sobre un Jutjat eren repetides ja no es realitzava l’entrevista sinó la queixa directa. Amb això, l’advocacia evitava
enfrontar-se directament amb el Jutjat i era el Col·legi qui
assumia el protagonisme per solucionar el problema.
Des d’estadístiques sobre assenyalaments, retards,
comportaments deslleials amb l’advocacia, localització de
fiscals de l’assumpte concret i tot tipus d’actuacions van
ser objecte de treball de la CRAJ. De la mateixa manera,
es procurava crear taules de diàleg amb els intervinents
en cada jurisdicció o administració, per traslladar de forma
periòdica els problemes que l’advocacia expressava. Vam
tenir èxit en algunes i poc en d’altres, però es tractava
de traslladar que el Col·legi estava actiu i s’ocupava de
millorar el dia a dia de la professió, ja que l’advocacia és
poc procliva a enfrontar-se directament amb un jutge o
fiscal, davant la possibilitat d’influir en la defensa dels
seus clients.
Com van ser els inicis?
Els inicis van ser difícils perquè no hi havia el costum de
formalitzar una queixa. Els companys i companyes solen
queixar-se a la porta del Jutjat, però a l’hora de formalitzar la queixa, en molts casos, no ens autoritzaven a
seguir endavant amb la gestió. Per a això vam haver de fer
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un treball de conscienciació, a través precisament de Món
Jurídic i d’altres mecanismes, per explicar que davant les
disfuncions el Col·legi actua i és eficaç. Un dels problemes
que habitualment ens trobàvem era la resposta obtinguda dels propis jutges, davant de queixes, per exemple, de
retards o anul·lacions de judici: la diferència de concepte
entre activitat jurisdiccional i activitat organitzativa; si tot és
activitat jurisdiccional, no hi ha límits ni sanció, perquè té
el seu propi sistema de recursos judicials. I nosaltres buscàvem la millora, al marge de l’activitat jurisdiccional, que
sempre és responsabilitat de l’advocat / a i la resposta a
problemes organitzatius de fàcil solució i que repercutissin
en la nostra activitat ordinària, millorant-la.
Volíem formació conjunta amb jutges i fiscals; vam organitzar juntament amb el Ministeri de Justícia i la Conselleria de
Justícia les jornades pel pacte d’Estat per a la justícia, l’any
2001...Mireu el temps que ha passat i seguim sense un
pla de renovació de la Justícia en tots els àmbits. Des de la
CRAJ formalitzem pràctiques en els despatxos dels jutges
en formació, que s’ha fet fins al moment actual, per traslladar-los la nostra forma de treballar; l’advocat / a sempre
serà parcial i el jutge sempre ha de ser imparcial; sempre
des de la lleialtat professional de cadascú. De vegades, no
s’entén aquest concepte tan clar: la parcialitat de l’advocat
és interpretat com deslleialtat, quan és el fonament del
dret de defensa; l’advocat vetlla pels interessos de client/a
i la nostra funció és buscar la via, des del dret, per a la seva
millor defensa; sigui a través de mètodes alternatius a la
justícia sigui a través del contenciós, però sempre, des de
la professionalitat exigent de la recerca del seu interès.
Com va rebre l’advocacia la posada en marxa de la CRAJ?
Aquell company o companya que en emetre la queixa
rebia automàticament la petició de la seva conformitat per
a la tramitació i observava com, després de la reunió amb
el titular de la queixa, se li responia del resultat de l’actuació, es va convertir en usuari de la CRAJ de manera clara
i va començar a comunicar-nos situacions anòmales que
mereixien canviar-se o millorar-se. Recordo un company
que no entenia com era possible que els graduats socials
poguessin intervenir amb autorització del client i en canvi
als advocats se’ls exigís poders notarials, per exemple.
Van ser anys de regularització i per tant, de col·lapse en la
tramitació d’expedients d’ estrangeria; d’aquí va néixer la
Comissió d’Estrangeria de l’ICAB i la col·laboració directa
amb la subdelegació de Govern.
L’advocacia necessita, com qualsevol professió, que els
seus representants treballin per al col·lectiu, però es treballa des de la individualitat de la queixa davant l’evidència
d’un problema que no es pot resoldre de forma individual.
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Els membres de la comissió destinaven el seu temps a
reunions individualitzades amb l’objecte de la queixa i des
d’aquest punt de vista, el tracte es va tornar molt més
igualitari en ser conscients que el Col·legi estava pendent
constantment de les disfuncions, una cosa que no havia
succeït de manera tan estructurada fins llavors.

“La Junta va constituir

formalment la
Comissió de Relacions
amb la Justícia l’any
1997 i després es va
transformar en la
Comissió de Relacions
amb l’Administració i la
Justícia, a l’abastar més
àmbits de professió que
els tribunals.”
I els altres operadors jurídics com van reaccionar davant la CRAJ?
Inicialment no érem ben rebuts, però després de l’entrevista, ambdues parts entenien quin havia estat el problema i com solucionar-ho. Vam tenir tot tipus de respostes,
és clar. Recordo amb especial afecte una enquesta que
van realitzar als membres de la CRAJ, de forma personal, en tots els jutjats socials (l’any 2000) per conèixer
com es feien els assenyalaments. Quan es va publicar a
Món Jurídic, que excepte dos jutjats, la resta assenyalava
únicament 3 dies per setmana, sense analitzar l’especial
conflictivitat de cada vista, no va ser molt ben rebut per la
jurisdicció. No obstant això, va ser el camí cap a la transparència de l’activitat jurisdiccional que avui ens sembla
tan normal. Va ser l’inici de l’Informe sobre l’Estat de la
Justícia de l’ICAB, que de forma anual, publicava aquesta
Corporació.
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Pot destacar alguna problemàtica que requerís
la intervenció de la Comissió?
Amb motiu d’una denegació de suspensió per maternitat, es
va sol·licitar per la companya l’auxili de la CRAJ. Es va anar al
Jutjat, es va explicar al jutge la problemàtica i finalment ho va
acceptar, però el cas no va quedar aquí; es va constituir una
comissió mixta amb la Sala de Govern del TSJC per tal que
tingués coneixement d’aquestes situacions i recomanés als
jutges admetre les suspensions, entenent que si les jutgesses tenen dret a la seva baixa maternal també les advocades han de tenir aquest mateix dret reconegut. Ara sembla
senzill, però no ho va ser en aquells moments.
Tinc coneixement que se segueixen reunint i tractant les
disfuncions en els diferents partits judicials de Catalunya,
ja que el Consell de l’Advocacia Catalana també forma part
d’aquesta comissió.
Com és va canalitzar la relació amb les diferents Administracions?
A poc a poc, la CRAJ a través de la Junta de Govern de Col·
legi, ha anat creant comissions mixtes amb les diverses
Administracions, cossos de seguretat, jutges i fiscals, per
tal d’establir relacions periòdiques consistents en exposar
els problemes que l’advocacia transmet en la seva tasca
diària. Fruit d’aquesta experiència, s’han realitzat protocols d’actuació i propostes de modificacions diverses. Per
exemple, el treball de molts anys en el tracte amb la fiscalia
va animar a impulsar, amb la Fiscalia General de l’Estat,
un protocol amb l’Advocacia i una Instrucció posterior, on
obligava a les diferents CCAA a crear la figura del ‘Fiscal
de conformitats’, per tal d’evitar una dinàmica que existia
llavors; la d’intentar pactar amb el fiscal minuts abans de la
vista i en moltes ocasions, en presència del mateix jutge,
cosa que la ciutadania no entenia ni compartia i que evidenciava un comportament dels professionals que intervenen
disfuncional respecte als seus clients.
El problema era d’una senzillesa extrema: l’advocacia no
coneixia en la tramitació de l’expedient, el nom del Fiscal
per demanar-li una conformitat prèvia a la citació per a la
Vista i per això, creant aquesta figura de fiscal de conformitats, s’acabava el problema per al ciutadà que volia
conformar-se i no esperar la vista.
També es treballa davant les administracions. La DGAIA,
per exemple, no donava vista de l’expedient a la ciutadania a la qual se li obria un expedient; es va aconseguir
que no fos així i en l’actualitat, es demana còpia de les
actuacions davant del Registre General i s’obtenen per als
interessats. Situació inimaginable amb la llei de procediment administratiu comú, però així era aleshores. Però
encara hi ha molt camí per recórrer.
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Considera que els advocades i les advocats coneixen
suficientment la CRAJ?
Després de gairebé 20 anys de funcionament, es coneix,
es valora i s’estima, però no s’utilitza tot el que seria convenient. L’advocacia creu que ha de lluitar amb costums
i usos socials, per ser l’habitual i no coneix que l’única
forma de canviar-los és a través de la CRAJ. Des de l’exercici de cada un, no podem canviar-ho, però sí des de la
institució que té recursos, sensibilitat i poder per fer-ho.
No obstant això, només des de la pressió de la queixa individual feta a la CRAJ aquesta té competència per actuar
davant escenaris reals que contravenen l’exercici legítim
del dret de defensa.
La legitimitat de la CRAJ és la queixa dels col·legiats. No
té altra funció ni altra raó de ser. I a partir d’aquest coneixement, sorgeixen les reformes necessàries. Cal treballar
molt i bé per millorar les dinàmiques en què ens veiem
immersos en el dia a dia. El respecte al dret de defensa,
per exemple, és essencial per això tota actuació que el
limiti, sempre que s’hagi exercit amb correcció, mereix
una resposta de la CRAJ.
Cap a on considera que s’hauria de centrar en el futur
la defensa de l’Exercici professional?
Malgrat les normes de transparència, les propostes
legislatives sobre reformes dels Tribunals d’Instància, la
capacitat sancionadora de les Administracions públiques...
l’advocacia es troba en la defensa dels interessos aliens
amb molta solitud. Des del despatx, només es considera salvar el moment o la situació puntual del client, però
l’exercici professional també ha de contemplar la millora
de la situació des d’àmbits més amplis i per a això, disposa el Col·legi els serveis de la CRAJ.
No es pot sustentar la queixa contínua sense la comunicació col·legial i l’autorització per actuar. Hem d’entendre que traslladar les incidències, millora la nostra
professió. Hem de creure en aquesta comunicació
perquè altres la lluitin per nosaltres. Hem de valorar
nosaltres mateixos la nostra professionalitat perquè
altres la valorin. Si invertim en formació continua si
actuem des del prestigi de l’exercici legítim del dret
de defensa, hem d’exigir que la resta de professionals
també ens valorin i si no és així, la CRAJ ha d’actuar
amb força. Ha d’emetre dictàmens i informes sobre
situacions que no han de ser oblidades ni repetides.
Aquest és el sentit de la CRAJ. Estem davant reptes
del món digital que, per descomptat, també provoquen disfuncions; només cal conèixer-los directament
per modificar-los i que no succeeixin en la nostra activitat diària.
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LA JUNTA INFORMA

CONVOCATS ELS
PREMIS JURÍDICS
ICAB 2021
Es convoca l’edició 2021 dels premis “Memorial
Degà Roda i Ventura”, “Duran i Bas per a noves promocions”, “Memorial Pedro Martin García” i “In memoriam Juan Carlos Elías”i “Ferrer Eguizábal”.
“Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2021”
El “Premi Memorial Degà Roda i Ventura 2021” està
destinat a guardonar els millors treballs que versin
sobre col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment l’advocacia, publicats en
el territori de l’Estat espanyol i escrits en qualsevol
de les llengües oficials d’aquest entre l’1 de gener i
l’1 de desembre de 2021. L’edició d’enguany compta amb dues modalitats: (i) Premi al millor article,
sèrie d’articles o reportatge de caràcter informatiu
o divulgatiu publicat en premsa escrita o digital, en
publicacions periòdiques i regulars, dotat amb 1.500
euros, i (ii) Premi a la millor monografia, assaig o article doctrinal publicat, dotat amb 3.000 euros. Podran
optar a aquest Premi, els llicenciats i llicenciades, i
graduats i graduades en Dret i els estudiants d’una
Facultat de Dret.
“Premi Duran i Bas per a noves promocions 2021
El “Premi Duran i Bas per a noves promocions 2021”
està destinat a ajudar a la realització d’un treball
sobre un tema de Dret privat. Podran optar al Premi,
dotat amb 3.000 euros, els col·legiats i col·legiades
de l’ICAB que hagin obtingut el seu títol de graduat
en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
“Premi Memorial Pedro Martín García 2021”
El “Premi Memorial Pedro Martín García 2021”, dotat
amb 3.000 euros, està destinat a a guardonar un
treball o article sobre Dret Processal Penal. Podran
optar a aquest Premi els col·legiats i col·legiades
de l’ICAB que reuneixin els requisits establers a les
Bases del Premi.

“Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2021”
El “Premi In Memoriam Juan Carlos Elías 2021”,
dotat amb 1.000 euros i adreçat a totes les persones
col·legiades, està destinat a guardonar la millor proposta motivada, en forma d’article o no, de millora en
els pactes dels fulls d’encàrrec professional, la facturació o minutació, les taxacions de costes i jures de
comptes i, en general, els honoraris professionals de
l’advocacia.
“Premi Ferrer Eguizábal 2021 sobre Dret civil català”
El “Premi Ferrer Eguizábal sobre Dret civil català”
està destinat a guardonar la millor monografia inèdita
o publicada entre l’1 de setembre de 2020 i el 16
de desembre de 2021 que es presenti a concurs en
matèria de Dret civil català. Podran optar a aquest
Premi, dotat amb 5.000 euros, els advocats, les advocades, els llicenciats, les llicenciades, els graduats
i les graduades en Dret i estudiants d’una Facultat de
Dret, que compleixin els requisits establerts en les
Bases del Premi.
El “Premi Ferrer Eguizábal Edició Extraordinària
2021” està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre el
principi de transparència i el contracte d’assegurança. Podran optar a aquest Premi, dotat amb 5.000
euros, els advocat, les advocades, els llicenciats, les
i llicenciades, i les graduats i les graduades en Dret i
estudiants d’una Facultat de Dret, que compleixin els
requisits establerts en les Bases del Premi.
Altres Premis
L’Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses
col·laboradors amb l’Administració de Justíica ha convocat la Tretzena edició del Premi Treballs de Recerca
destinat a guardonar els treballs de recerca sobre la
figura del perit judicial i la seva intervenció en el procés judicial espanyol o europeu, preferentment des
de la vessant pràcitca, o bé també relatius a qüestions referides a la prova pericial.
Trobareu les bases completes d’aquests premis a
www.icab.cat.
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ATORGAT EL PREMI MEMORIAL
DEGÀ JOSEP JOAN PINTÓ RUIZ
2020
El Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz va ser
instituït el 2020 per la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·
legi de l’Advocacia de Barcelona per honrar la memòria
de l’Excm. Sr. Josep Joan Pintó Ruiz, qui va ser degà del
Col·legi (1978-1982), estimat i admirat per tots, acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, vicepresident del Consejo General de
la Abogacía Española i un referent excepcional en el món
de l’advocacia, de la justícia i per a la societat.
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per l’ICAB el 1967 per retre homenatge a la figura del Degà
Frederic Roda i Ventura, qui va morir sobtadament en la
matinada del 7 de març de 1967 en l’exercici del càrrec,
defensant l’advocacia i el dret de defensa.
Enguany, el Jurat del Premi, presidit per la degana de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB),
Mª Eugènia Gay Rosell, i integrat pels degans i degana
emèrits de la Corporació, ha atorgat els Premis a:
Modalitat Premi al millor article
Dr. Daniel Vallès Muñío, pel seu article “María Soteras:
un ejemplo de la represión sexuada en aplicación de la
ley de responsabilidades políticas franquista”, editat per
Dykinson SL (2020).

El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball
sobre un tema de Dret civil català per part d’advocats i
advocades en exercici.
El Jurat de la primera edició del Premi, integrat per
Ramon Casanova, diputat de la Junta de Govern, per
Frederic Munné, diputat de la Junta de Govern, per
Montse Pintó, diputada de la Junta de Govern i representant de la família del degà Josep Joan Pintó Ruiz,
per Màrius Miró, advocat i per Miquel Serra, president
de la Secció de Dret civil del Col·legi, reunit en sessió
de 13 de setembre de 2021, va acordar atorgar el
Premi Memorial Degà Josep Joan Pintó Ruiz 2020 a
Leticia Ubieto Alamillo pel seu projecte d’investigació
“La captación de la voluntad del testador y la cláusula
“ad cautelam” como solución”.
El lliurament d’aquest Premi tindrà lloc a la seu de l’ICAB
en el marc dels actes organitzats amb motiu de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2022.

Modalitat Premi a la millor monografia
Dra. María Carmen Crespo Mora, per la seva monografia
“La prestación de servicios jurídicos”, editada per Thomson Reuters Aranzadi (2020)

LLIURATS ELS PREMIS
MEMORIAL DEGÀ RODA I
VENTURA 2020
El passat 15 de setembre va tenir lloc a la Sala de
Recepcions “Degà Roda i Ventura” de la seu col·legial
l’acte de lliurament dels Premis Memorial Degà Roda i
Ventura 2020.
Aquest Premi, que està destinat a guardonar els millors
treballs sobre col·legis professionals i l’exercici de les professions liberals, especialment, l’advocacia, va ser instituït

Els guardonats van rebre el Premi de mans de la degana,
Sra. Mª Eugènia Gay Rosell i del secretari del Col·legi,
senyor Joaquim de Miquel Sagnier.

LOURDES CIURÓ,
CONSELLERA DE JUSTÍCIA
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“Des del Departament de Justícia
tenim com a prioritat accelerar la
transformació digital”
Text: Roser Ripoll

Què representa per a la seva carrera professional i
també a nivell personal haver estat nomenada consellera de Justícia?
Per als que creiem que la política és una eina per solucionar problemes i millorar la vida de la gent, ser consellera del meu país i, en aquest cas de justícia, és un
honor extraordinari. I més perquè és el meu món. Fa 25
que exerceixo l’advocacia. Com a jurista, soc una ferma
defensora dels drets humans, crec en la igualtat de
drets entre homes i dones, i soc especialment sensible
als drets de les víctimes i a la visió de gènere, que en el
marc de les meves responsabilitats, aplicaré en l’àmbit
de gestió del Departament.
Abans havia estat regidora de l’Ajuntament de Sabadell,
la meva ciutat, i diputada al Congrés dels Diputats. I ara
tinc l’honor de servir el poble de Catalunya des del Govern de Catalunya.
Quins reptes i objectius s’ha marcat per al seu mandat?
La justícia és un servei públic essencial de la societat del
benestar perquè ha de garantir la seguretat jurídica en
tot tipus de relacions interpersonals i la resolució dels
conflictes. El ciutadà és al centre de l’acció política del
Departament, com a destinatari del servei públic de justícia i per això necessitem una Administració de Justícia
que sigui pròxima i àgil, que promogui la mediació i els
procediments alternatius de resolució dels conflictes,
que tingui el dret civil català com a referència, que es
pugui prestar i rebre en català i que sigui un reflex de la
nostra realitat social i cultural.
Per citar exemples, volem accelerar la transformació
digital, desplegar el gestor processal e-justicia.cat a la
jurisdicció penal, i lluitarem per proporcionar equipaments ben condicionats, i això vol dir que planificarem
la solució definitiva per als grans equipaments judicials
pendents, els de Sabadell, Tarragona i Martorell.

Altres objectius que tenim marcats són l’aprovació de la
Llei d’actualització del Codi Civil de Catalunya, i elaborar
el Pla estratègic d’atenció a les víctimes del delicte a
Catalunya per donar resposta efectiva i evitar la victimització secundària.
En l’àmbit de l’execució penal, volem un model basat en
la rehabilitació i la reinserció. És a dir, que conjugui els
drets dels interns i les internes a començar de nou i a
reinserir-se socialment i laboralment. Però, també, hem
de prendre mesures per dignificar i reconèixer la feina
que fan els treballadors i treballadores de les nostres
presons i dels centres de justícia juvenil. Hem creat la
Direcció General d’Afers Penitenciaris, perquè volem millorar el funcionament d’aquest model propi de gestió.
L’altra gran àmbit que treballarem des del Departament de
Justícia és el que fa referència a la Memòria Democràtica.
En aquest sentit, volem aprovar la nova llei integral catalana de memòria democràtica, una eina que ens permetrà
treure dels carrers qualsevol simbologia franquista.
La important parada que durant quasi tres mesos va
tenir l’Administració de Justícia ens ha portat a un
escenari proper al col·lapse. Quin paper ha de tenir la
digitalització de la justícia per contribuir a resoldre els
conflictes de manera efectiva i amb un temps menor?
Des del Departament de Justícia tenim com a prioritat
accelerar la transformació digital, en el marc dels fons
europeus Next Generation, amb l’execució dels projectes i programes que configuren l’estratègia actual en
les línies de la digitalització, la immediació, la interoperabilitat i la seguretat i dades. Una estratègia digital que
passa, per exemple, per completar la posada en marxa
de l’expedient electrònic judicial que ja tenim als jutjats
dels àmbits mercantil, social, civil i contenciós, amb
el desplegament del gestor processal e-justicia.cat al
penal, dotar de més serveis la seu judicial electrònica de
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Catalunya, connectant serveis existents i desplegant-ne
de nous i dissenyar l’Estratègia Justícia Digital 2030 per
a Catalunya. I tot això ho farem en aquesta legislatura.
Cal modernitzar l’Administració de justícia i situar-la on
es mereix, al segle XXI. Per aquest motiu i durant l’Estat
d’alarma decretat, el Departament de Justícia ha dotat
d’equipaments informàtics portàtils no només a magistrats, jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia
i metges forenses sinó també a un important nombre
de funcionaris (gestors processals i administratius i tramitadors processals i administratius) de les jurisdiccions
més afectades per la pandèmia com la social, la mercantil, els jutjats de família i serveis tan imprescindibles
com els registres civils, que malgrat les restriccions de
la pandèmia, ja poden teletreballar. També s’han dotat a
les 447 sales de vistes de llicències Webex per facilitar la
pràctica de declaracions i judicis telemàtics.
Però hi ha altres factors que són importants com ara
disposar d’equipaments ben condicionats, actualment
pendents a Sabadell, Tarragona i Martorell per exemple,
promoure, com deia abans, vocacions entre jutges i
fiscals a Catalunya, per evitar la mobilitat i que coneguin
la nostre realitat i, apostar decididament per la mediació
i la resolució de conflictes en tots els àmbits. I, revisar el
sistema de finançament amb l’Estat.
Per últim, si els models legislatius i dispositius acompanyessin a la realitat social, el nivell de litigiositat en
certs àmbits no es dispararien i col·lapsarien el sistema
com ha passat o passa. Estem parlant de clàusules sòl,
transport aeri o llançaments. Apostar per lleis i normatives que s’ajustin a la realitat social permetria resoldre de
forma alternativa àmbits o temàtiques que actualment
es resolen per defecte per la via judicial. I això és molt
important poder-ho vehicular.
Quin paper han de tenir la mediació i l’arbitratge
dins l’Administració de Justícia? Els problemes de la
ciutadania han d’acabar sempre als jutjats per obtenir una resolució?
Volem, des de l’Administració de Justícia, incidir en la
societat i millorar-la. I això vol dir, per exemple, reforçar
el paper de la mediació per agilitzar la justícia; volem
fomentar la mediació com a eina imprescindible per descongestionar els jutjats i donar resposta a la ciutadania,
especialment pels problemes que es poden derivar de la
pandèmia. Volem una Administració de Justícia que no
sigui només prestadora de serveis, sinó que sigui una
justícia pròxima al ciutadà que li garanteixi l’exercici dels
seus drets i llibertats. Per a nosaltres serà un eix clau i importantíssim en aquesta legislatura potenciar la mediació.
Des del primer dia que hi treballem. Reitero que apostar
per lleis i normatives que s’ajustin a la realitat social per-
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metria resoldre de forma alternativa àmbits o temàtiques
que actualment es resolen per defecte per la via judicial.
En els darrers pressupostos de la Generalitat, només
l’1% de les inversions (20 milions d’euros) van ser
per a l’administració de Justícia. Veu factible que es
puguin destinar més recursos a Justícia en propers
pressupostos de la Generalitat?
Cal dir que des que el 1996, que es van traspassar les
competències, els paràmetres de finançament que es van
acordar no s’han revisat. El finançament actual que rebem,
amb els paràmetres de 1996, no contempla una cosa tant
important com la digitalització de l’Administració de Justícia.
Això es tradueix en què actualment a Catalunya estem
doblant el cost finançat i és la Generalitat de Catalunya qui
continua transformant, posant recursos, reforços i creant
nous equipaments i òrgans judicials. Revisar el sistema de
finançament i ajustar-ho als serveis desplegats i, en definitiva, a la realitat organitzativa és un primer pas substancial de
revertir la situació. I treballarem en aquest sentit. L’Estat ha
de posar-se les piles i traspassar ja el finançament acordat
perquè el pugem revertir a la justícia.
Malgrat que s’han creat nous jutjats recentment a
Catalunya, encara falta molta feina per equiparar-nos
a les ràtios d’Europa. Creu que s’aconseguirà aquesta
fita a mig o llarg termini?
El problema de col·lapse és molt greu a la justícia. Hi ha
una endèmica falta de finançament als pressupostos de
l’Estat cap a la justícia. D’entrada, en la primera reunió
amb la ministra de justícia, Pilar Llop, demanarem que
ens aboni els 6,2 milions d’euros pendents de les últimes
inversions en nous jutjats per poder-ne afrontar més. Demanarem també els 60 milions d’euros pendents en taxes
judicials que es recapten a Catalunya, que van prometre
que finançarien el torn d’ofici. I no ha arribat mai res. Ni
Hisenda ni el Ministeri de Justícia saben on ha anat a
parar la recaptació de taxes. Aquests diners, per exemple,
ens permetrien afrontar el nou Palau de Justícia de Tarragona, única demarcació catalana que no en té, pendent de
fa molt s anys, que permetria reunir en un sol indret tots
els òrgans judicials. I cal fer-ho. El ciutadà, els professionals i els funcionaris necessiten dependències dignes a
Tarragona que facin possible agilitzar la justícia tot el que
sigui possible i estigui en la nostra mà.
La renovació de càrrecs al CGPJ està bloquejada.
S’ha de canviar la forma de triar els magistrats?
El màxim òrgan de govern dels jutges no pot seguir
caducat i bloquejat des de finals del 2018. I, és més: han
tornat a demanar des d’Europa que Espanya ha de renovar el CGPJ. I s’hauria de renovar, diu Europa, segons
l’elecció entre els jutges. De la mateixa manera que els
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altres poders de l’Estat es renoven puntualment, no és
admissible que un d’aquest poders no es renovi ja que
aquest immobilisme és una anomalia democràtica que
afecta a aspectes tan importants com són els nomenaments d’alts càrrecs judicials.
Al meu parer s’hauria de buscar un sistema on els propis
jutges escollissin qui els dirigirà amb criteris puntuables i
avaluables. Quins podrien ser? El nombre de sentències
que han estat confirmades i no recorregudes, el nombre
de publicacions en revistes de qualitat o de prestigi que
puguin tenir els propis magistrats, criteris de territorialitat perquè estigui tota la geografia representada, criteris
d’home o de dona, criteris de disciplines; tot això s’hauria
de poder objectivar. I, si volen, un punt d’entrevista per
veure quina és la seva qualitat humana al servei de la persona, que és l’objectiu de la justícia, estar al servei de les
persones. Per tant, no n’hi ha prou a ser brillant, sinó que
també s’ha de tenir la capacitat de donar resposta i servir.
Una formació més especialitzada en determinades matèries més socials (violència de gènere, desaparició forçada
de menors, llançaments i ocupacions, etc.) suposaria
disposar de magistrats i jutges més propers i sensibles a
les necessitats de la societat actual.
Tot el reconeixement i respecte a la bona feina d’aquestes
magistrades, magistrats, jutges i jutgesses, que desenvolupen cada dia, la seva important tasca professional
però també, no ens cansarem de dir, que cal garantir un
model homogeni judicial pel que fa a les altes instàncies
que requereixen una renovació i canvi que representi a la
societat actual i no obeeixin a interessos de partits.
La pandèmia ha comportat un repunt de la violència
juvenil, els delictes d’odi, delictes contra la llibertat
d’expressió. Cal dur a terme una reforma del Codi
Penal per combatre aquest tipus de violència?
Tenim un Codi Penal extremadament punitiu, especialment amb delictes contra la llibertat d’expressió, injúries a
la Corona, enaltiment del terrorisme, sedició, etc. Caldria
adequar aquests delictes als tipus penals que regeixen en
països del nostre entorn i que s’ajustin a les resolucions
emeses del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Com s’ha d’abordar la reinserció dels joves, dones i
homes que estan a la presó?
En aquest àmbit tenim la possibilitat de fer política social
en majúscules. I en les dones i els joves especialment.
Promourem un Pla d’execució específic per a la població
penitenciaria jove i per a les dones de Catalunya. Un pla
que volem fer en col·laboració amb altres Departaments
de la Generalitat, com Salut, Educació, Treball o Drets
socials perquè la realitat dels interns joves, d’entre 18 a
24 anys, i la de les dones internes, és una realitat molt
diferent si la comparem amb la dels centres penitencia-
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ris d’adults masculins o els centres educatius de justícia
juvenil. Ja estem treballant per constituir un servei per
incorporar la visió de gènere en tots els àmbits de rehabilitació de les dones internes i farem més plans específics.
Els desnonaments han sofert una aturada propiciada
per les mesures que s’han pres des del Govern central per evitar-los, allargant la pròrroga que hi havia
fins al passat 9 d’agost. Però com cal abordar aquesta problemàtica per evitar que un dret fonamental,
com és el dret a l’habitatge, quedi resolt?
Totes i cadascuna de les iniciatives legislatives que, en
aquesta matèria, ha pres la Generalitat de Catalunya en les
anteriors legislatures han estat aturades amb suspensions i
recursos davant del Tribunal Constitucional per part de l’Estat
espanyol. Davant la passivitat del Govern central en aquesta
matèria, la Generalitat de Catalunya, sensible a les necessitats d’habitatge de la societat, ha intentat legislar aquells
aspectes essencials com han estat els llançaments dels
habitatges habituals de les famílies catalanes o com la regulació del preu del lloguer. Davant d’aquesta posició immobilista de l’Estat, un dels projectes cabdals d’aquest executiu
és treballar en la Taula d’Habitatge. És un grup de treball
Interdepartamental (Presidència, Interior, Justícia i Drets Socials i Habitatge) que té com objectiu principal donar solució
a la problemàtica de l’habitatge en el nostre país i garantir
aquelles mesures imprescindibles a les persones i famílies
més vulnerables. Un dels eixos principals serà un nou Protocol d’Execució de llançaments per tota Catalunya, que vinculi
a totes les administracions competents, el TSJC, la Generalitat de Catalunya, les Associacions d’Entitats Locals, així com
els diferents col·lectius i col·legis professionals afectats (advocats i procuradors). Una problemàtica tant complexa com
és l’habitatge requereix la participació i implicació de tots els
agents socials i totes les administracions.
Què la va motivar a estudiar Dret? Si no hagués estudiat dret, alguna altra professió li feia gràcia?
Recordo perfectament com se’m van començar a despertar inquietuds de ben jove, quan veia les manifestacions
al País Basc i començava a qüestionar-me si realment tota
aquella gent que sortia al carrer estava vinculada al terrorisme com alguns mitjans de l’època projectaven. Sempre
m’he considerat una persona empàtica i he intentat fer
un sobreesforç per posar-me a la pell de la resta abans de
prejutjar. I això és un dels valors fonamentals de l’advocacia, presumpció d’innocència i defensa legítima.
Si no hagués fet dret hauria estudiat turisme. No per anar
a fora a visitar, conèixer o veure altres cultures, que també
m’agrada, sinó perquè m’hauria encantat rebre persones de
fora i projectar Catalunya, explicar la cultura, les tradicions i
els indrets més emblemàtics del nostre país….Finalment,
em vaig decantar pel Dret i n’estic molt i molt satisfeta.

CARA
LA SENTÈNCIA DEL TC EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA. Amb motiu
de la Sentència de Tribunal Constitucional de 14 de
juliol de 2021 que declarava la inconstitucionalitat de
l’Estat d’Alarma i davant el fet que hi va haver diferents vots particulars al respecte, des de Món Jurídic
hem volgut analitzar l’esmentada sentència amb dos

El Ple del Tribunal Constitucional va declarar la inconstitucionalitat dels apartats 1, 3 i 5 de l’article
7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitaria ocasionada per la COVID19. Quina valoració en fan?
FCH: Uno de los requisitos que debe cumplir toda
resolución jurisdiccional es el de su razonabilidad, es
decir, el de no poder ir contra el sentido común. Cuando una resolución jurisdiccional no respeta el sentido
común significa que algo ha fallado en la toma de tal
decisión. Por ello es pertinente que la magistrada Sra.
Mª Luisa Balaguer, en su voto particular a la sentencia
del Tribunal Constitucional (TC), constate que “[d]esde
un somero análisis del sentido común, es difícil aceptar como contraria a la Constitución una legislación
que ha permitido, de una manera rápida y eficaz, arbitrar medidas sociales efectivas de cara a proteger bienes jurídicos tan importantes como la vida y la salud
de las personas y en un contexto de identificación con
las medidas del entorno europeo …”.

FRANCISCO
CHAMORRO BERNAL
President de la secció de Dret
Constitucional de l’ICAB
Col·legiat Núm: 7.916

Pues bien, para declarar la inconstitucionalidad, no del
Decreto de alarma sino de una parte de un artículo del
mismo, la argumentación de la sentencia es en síntesis la siguiente: Las limitaciones que impone el art. 7
del citado Decreto constituye una restricción tan intensa de la libertad de deambulación que, de hecho, equivalen a una suspensión del art. 19 de la Constitución
española (CE) y como quiera que las suspensiones de
derechos solo pueden establecerse dentro del estado
de excepción, al haberse hecho al amparo del estado
de alarma, esa parte del Decreto es inconstitucional.
Esa argumentación, a mi entender, no es razonable ni
desde el punto de vista lógico ni jurídico.

CARA
juristes. D’una banda, Franscisco Chamorro Bernal,
president de la secció de Dret Constitucional del Col·legi, que en aquesta ocasió ens dona a conèixer la seva visió personal. De l’altra, l’opinió de Carlos Padrós Reig,
Catedràtic (Ac.) de Dret Administratiu i Dret de la UE
de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de
Barcelona, ex-lletrat del Tribunal Constitucional.

Desde el punto de vista lógico, porque el TC considera
que no existe una separación radical entre la limitación
o restricción de derechos y la suspensión o derogación de los mismos (Fundamento jurídico 5). Ambas
situaciones, limitación y suspensión de derechos,
estarían comunicadas, sin solución de continuidad y se
podría pasar tranquilamente de una a otra, aunque la
sentencia se abstiene de concretar en qué momento
de las restricciones se habría producido el cambio de
limitación a suspensión del derecho a la deambulación
en el Decreto de alarma, a pesar de deducirse de los
votos particulares que ello fue objeto de debate. Llega
a afirmar el TC (FJ 3) que la suspensión total de un
derecho es también una forma de limitación de tal derecho, afirmación que es contradicha en el mundo real
y en el mundo jurídico: En el mundo real porque no
puede decirse que la muerte de una persona sea una
mera limitación de su derecho a la vida; y en el mundo
jurídico, porque en la discusión de un contrato, por
ejemplo, la suspensión o extinción del mismo, por más
limitaciones o restricciones que realicen las partes,
exigirá siempre una declaración formal que solo puede
realizar un Juez.
Desde el punto de vista jurídico, hay que señalar que la
sentencia descansa no en un hecho del Gobierno sino
en una conducta hipotética del mismo, siendo, además,
incoherente consigo misma. En primer lugar, no se dice
en la misma (FJ 11) que el Gobierno debió haber declarado el estado de excepción para adoptar las medidas
cuestionadas, no, lo que se dice es que el Gobierno para
ello podría haber usado el estado de excepción, para
lo cual tendría que haberse adelantado y adivinado una
cuestionable interpretación del art. 13.1 de la LO 4/1981
que el TC realiza a posteriori del Decreto de alarma y en

CARLOS
PADRÓS REIG
Catedràtic (Ac.) de Dret Administratiu i Dret
de la UE de la Facultat de Dret de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Ex-lletrat del Tribunal Constitucional.
Col·legiat Núm: 20.792
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la misma sentencia, por primera vez. Por otra parte, al
permitir las restricciones impuestas en la enseñanza (FJ
8), el TC realiza afirmaciones que eran perfectamente
aplicables a las restricciones en la deambulación y que
incoherentemente no aplica a éstas.
Finalmente, habiendo reconocido la sentencia que
las medidas adoptadas por el Decreto de alarma eran
correctas, salvo en el instrumento jurídico utilizado
para ello, hay que señalar que en nuestro ordenamiento jurídico existen soluciones para remediar esa
situación sin tener que llegar a una declaración de inconstitucionalidad que tiene visos de un formalismo
que el TC se precia de combatir en los demás.
Así, aun descartando la desestimación del recurso
de VOX, que es lo que entiendo que hubiera procedido (salvo en lo relativo a ciertas delegaciones en
el Ministerio de Sanidad), existían otras alternativas
a una declaración de inconstitucionalidad, que, en
palabras también de la magistrada Sra. Balaguer, no
produjeran más inseguridad jurídica de la que pretendían combatir. Esas alternativas, algunas de ellas
mencionadas en el voto particular del magistrado Sr.
Xiol Ríos, irían desde haber dictado una sentencia
puramente declarativa de cara al futuro, teniendo en
cuenta la imprecisión de la propia CE y la reconocida
corrección de las medidas adoptadas, hasta que la
sentencia tuviera efectos únicamente desde que se
dictara, es decir, efectos ex nunc, sin afectar para
nada a lo ya realizado hasta ese momento; o entender que las sucesivas ratificaciones del Decreto por
parte del Congreso de los diputados habrían subsanado, convalidado o asumido el error que, supuestamente, se habría cometido en el nomen iuris de la
denominación del Decreto, al usar la declaración del
estado de alarma en lugar del de excepción.
CP: Es tracta d’una sentència complexa (95 pàgines
del BOE) i força novedosa (només tenim el precedent de la STC 83/2016 sobre la vaga dels controladors aeris) que resol un recurs d’inconstitucionalitat
interposat per diputats d’un grup parlamentari (VOX)
que inicialment va votar al Congrés a favor de l’aprovació de la norma. Objectivament, la majoria dels
arguments del recurrent s’inadmeten o desestimen,
però es fa una declaració d’inconstitucionalitat parcial
de determinades mesures per insuficiència de cober-
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tura habilitant. No es qüestionen tant les mesures
com la cobertura de la declaració de l’estat d’alarma
per poder-les prendre.
Com hem vist moltes vegades, s’instrumentalitza el
Tribunal de Garanties per qüestions que depassen la
seva funció institucional i s’acaba situant-lo en una
posició més política que jurídica. És a dir, aquest
tipus de processos posen en evidència el fracàs del
sistema de deliberació política i obliga a fer pronunciaments sobre qüestions llur dimensió política ha
estat fallida. Ho hem vist en d’altres casos com, per
exemple, la darrera reforma de la interrupció de l’embaràs (pendent) o el mal anomenat “conflicte polític
català” on la mateixa STC 42/2014 reconeix que cal
un abordatge polític del tema. Al final, sembla que al
recurrent li interessa més l’erosió del govern que ha
pres les mesures que no pas la qüestió de fons… És
cert que el Tribunal Constitucional no és un tribunal
de justícia ordinària. Però també ho és que no ha de
ser ni legislador ni govern. Fins i tot després de tants
mesos de situació sanitària excepcional segueix mancant una regulació legal mínima per part del legislador democràtic més enllà de la molt imprecisa Llei
Orgànica 4/1981, d’1 de juny. Ho han destacat tant
el Consejo de Estado (Dictamen 213/2021, de 22 de
març), com el Tribunal Suprem (Sentència 719/2021,
de 24 de maig).
Crec que no ens pot sorprendre que el màxim òrgan
de garanties constitucionals es decanti per una protecció garantista dels drets fonamentals. No són de rebut
les crítiques barroeres fetes per Ministres del Govern
de l’Estat. I també és molt hispànic disculpar al que
no fa la feina i, per al contrari, convertir en l’ase dels
cops a qui assumeix la seva responsabilitat.
El Tribunal Constitucional considera que les constriccions extraordinaries a la llibertat de circulació, residència i reunió, que va imposar l’art. 7, tot
i que estaven orientades a la protecció de valors i
interessos constitucionalment rellevants i ajustables a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, excedeixen l’abast que l’Estat
d’Alarma reconeix la Constitución i la Llei Orgànica a la què remite el seu article 116.1. Aquesta
sentència pot comportar una allau de reclamacions d’empreses i particulars que van ser multats
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per saltar-se el confinament?
FCH: En el FJ 11 de la sentencia, el TC deja muy claro
que lo acordado en el Decreto de alarma era perfectamente correcto y que solo existió un supuesto
error en el instrumento jurídico empleado, por lo que
descarta que por ese solo hecho pueda exigirse responsabilidad patrimonial al Estado. Otra cosa es que
en la aplicación práctica de esas normas del Decreto
de alarma, la Administración haya podido incurrir en
supuestos de responsabilidad, como puede hacerlo
en la ejecución de cualquier otra ley y en los que sí
tendría responsabilidad.
Aunque la sentencia es algo confusa al respecto, los
votos particulares del Presidente del Tribunal el magistrado Sr. González Rivas y del magistrado Sr. Xiol
Ríos, ambos amplios conocedores de la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo dejan muy claro.
Quisiera añadir por mi parte que entiendo que no
hay sanciones penales o administrativas que puedan
revisarse a raíz de la sentencia del TC porque, si el
Decreto era correcto en su contenido y los ciudadanos tenían la obligación jurídica de soportarlo, su
confirmación por parte del TC no despenaliza nada
ni por tanto puede legitimar la conducta de aquellas
personas que desobedecieron las limitaciones legítimamente impuestas y que no pueden ser liberadas
de ello, en clara contraposición a la gran mayoría que
cumplió civilizadamente con las limitaciones que se
les había impuesto.
CP: Al meu parer, la resolució indica que les restriccions van ser de tanta entitat que no es pot dir que
fossin una limitació dels drets fonamentals sinó la
seva efectiva suspensió. La qüestió (limitació-suspensió) és de gradació i és difícil resoldre-ho de
manera apriorística. És el mateix que succeeix quan
es debat la reserva de llei sobre el nucli essencial i
indisposable dels drets fonamentals. El raonament
no pot ser purament abstracte sino que ha de tenir
una correlació amb la realitat (ponderació entre
mesures, efectes, alternatives, justificacions, etc.).
Crec que és per aquest motiu i conscient de transitar un terreny delicat que el Tribunal ha volgut limitar
els efectes de la part dispositiva de la sentència. Es
declara inconstitucional la base legal de determinades restriccions i sancions però el FJ 11 en delimita
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l’abast. La inconstitucionalitat dels preceptes per
insuficiència de la cobertura utilitzada no permet ni
la revisió de sentències i resolucions administratives
fermes ni la reclamació de responsabilitat patrimonial
doncs els ciutadans tenim el deure jurídic de suportar les mesures (tot i que la seva base legal no sigui
la constitucionalment correcta). En altres paraules,
els ciutadans hauríem patit iguals restriccions però
amb una base legal procedimentalment correcta
(estat d’excepció). A més, la pròpia sentència utilitza
obiter dicta una voluntat decididament finalista: “la
enunciación de criterios de actuación para el futuro”
(FJ 5).
L’Estat d’alarma va posar en perill altres
drets fonamentals sota el seu parer?
FCH: En mi opinión personal, el Decreto de alarma
no puso en peligro ningún derecho constitucional
fundamental sino que intentaba proteger los supremos valores de la vida y la salud y así lo reconoce el
propio TC, aunque considere que el instrumento jurídico utilizado no era el correcto en una interpretación
que le ha costado partirse en dos en la votación.
Concretamente, sobre los derechos constitucionales
fundamentales, es decir, los comprendidos entre los
arts. 14 y 29 de la CE, el TC tan solo ha detectado la
ya comentada falta de un requisito formal en relación a las restricciones del art. 19 CE. Nada más en
ningún otro y sobre los derechos constitucionales no
fundamentales, como el derecho a la salud, al trabajo
y a la libertad de empresa (arts. 43, 35 y 38 CE) el
contenido del Decreto de alarma y sus sucesivas
prórrogas han tendido precisamente a intentar paliar
los desastrosos efectos que sobre los mismos iba a
producir la pandemia.
CP: Crec que s’ha destacat amb encert que la pandèmia ens ha posat davant dos models diferents de
relació poder públic-ciutadà: molt simplificadament,
el model xinés i l’europeu-occidental. En una situació d’extrema gravetat i davant una gran incertesa
científica es pot optar per l’autoritarisme que suposa
l’eficàcia immediata o per un exercici del poder basat
en el respecte dels drets individuals.
De la llibertat en depenen molts altres drets que
efectivament s’han vist afectats: el de reunió; el
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de manifestació, el de vaga (ATC 40/2020); el dret
a l’educació; el dret al treball; la protecció de la
infància; la intimitat personal i familiar, la mateixa
tutela judicial efectiva, etc. Això s’explica perquè els
drets fonamentals conformen un sistema interrelacionat. I no són per fer bonic sinó que cal, recordant
DWORKIN, prendre’ls seriosament.
No tot ha de valer en temps de dificultat i precisament els drets de la persona són el fonament de la
nostra societat democràtica.
La sentència va comptar amb diferents vots particulars. Quina valoració fan dels mateixos?
FCH: La lectura de la sentencia me suscitó las dudas
lógicas y jurídicas sobre su razonabilidad que ya
he expuesto, dudas que los votos particulares a la
misma, cada uno con su matización personal, me han
confirmado.
El voto particular del Presidente, el magistrado Sr.
González Rivas, pone de relieve cómo de ser correcta la tesis de la mayoría de que procedía decretar el
estado de excepción, ello habría supuesto suspender la vigencia del art. 19 sobre la deambulación sin
posible control por parte del TC, porque tal derecho
habría dejado de existir como tal, mientras que con
el Decreto de alarma, el TC podía controlar las limitaciones, cosa que precisamente por ese punto de
partida no hace la sentencia, limitándose a declarar
su inconstitucionalidad.
El voto particular del magistrado Sr. Ollero Tassara,
coincidiendo con el del Presidente, destaca gráficamente que la argumentación de la mayoría equivale a poner la carreta delante de los bueyes ya que
declara a priori que se ha suspendido el derecho a la
deambulación y precisamente por ello, por estar ese
derecho en suspenso, no puede controlarlo, con lo
que no puede comprobar si efectivamente se había
producido la suspensión o no.
El voto particular del magistrado Sr. Xiol Ríos contiene un extenso estudio de la distinción jurídica entre
limitación y suspensión de derechos y es el único
que propone alternativas a una declaración de inconstitucionalidad sobre un Decreto que es aceptado
por la sentencia como materialmente correcto.
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El voto particular del magistrado Sr. Conde-Pumpido
Tourón considera que la sentencia del TC constituye
una decisión de puro formalismo jurídico que no soluciona un problema sino que lo crea, al desarmar al
Estado frente a situaciones como la de la pandemia.
Y el voto particular de la magistrada Sra. Balaguer
Callejón señala la falta de razonabilidad de la sentencia y reitera que los estados de alarma y de excepción no fueron concebidos por el legislador como
vasos comunicantes de los que se pueda pasar de
uno a otro, según la gravedad de la situación, sino
que obedecen a causas y orígenes distintos, no
pudiendo el TC sustituir al ejecutivo y al legislativo
cuando ambos toman decisiones en situaciones tan
extremas como las derivadas de la pandemia.
CP: Aquesta és una pregunta enormement interessant. Per la meva experiència personal puc dir que
els grans juristes que conformen el Ple del Tribunal
Constitucional són també persones humanes, amb
les debilitats que això implica. Històricament, els
vots particulars discrepants del TS es mantenien en
secret. Cal cercar un equilibri entre l’expressió de
la discrepància i el fet de debilitar l’autoritat de la
resolució mitjançant una contra-sentència. El parlament europeu va publicar el 2012 un interessant estudi sobre aquesta pràctica a varis països i tribunals.
Els de tradició més continental-francesa no l’admeten. En canvi, a la Supreme Court dels EEUU, on el
personalisme és molt acusat, de vegades són més
interessants les dissenting opinions de determinats
jutges/jutgesses que la pròpia resolució col·legiada.
I encara més incisiu resulta l’estudi en la il·lustració
del tribunal constitucional espanyol on la quantitat
de vots particulars no és estable al llarg del temps,
el que vol dir que certs magistrats es posicionen
cara al públic depenent de les circumstàncies del
seu mandat…
Al final els vots particulars demostren també la riquesa del debat constitucional que ha tingut lloc en
la deliberació de l’assumpte. I en aquest cas concret, desmenteixen les concepcions simplistes entre
majories i minories dins del TC, doncs el mateix
president i el magistrat Ollero fan vot particular, amb
resultat de 6 a 5 (manca un magistrat per renúncia
des d’octubre de 2020).
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“Si vols que la teva vida tingui
sentit per a tu i per a aquells que
t’envolten tingues un propòsit
clar”
Text: Roser Ripoll

Va començar la seva carrera professional exercint l’advocacia en un reconegut despatx de Barcelona. Què la
va motivar a estudiar dret i a exercir la professió?
A la meva família no hi trobaràs cap jurista, més aviat
metges, enginyers i empresaris. Es pot dir que jo
he estat la primera. Em va portar a estudiar dret una
vocació d’origen no identificat per la justícia. La meva
intenció era ser jutge, estudiar dret i optar per la carrera
judicial. Un cop acabada la universitat es va anar esvaint
aquest desig, tant que finalment vaig optar per treballar
com a fiscalista en un gran despatx de la ciutat, mentre
estudiava un màster en tributació i fiscalitat. Realment
saber quina és la teva vocació als disset anys és un tema
que a dia d’avui encara no està gaire resolt, i com a conseqüència porta molta frustració en l’àmbit professional.
No obstant, enguany la velocitat a la que tot canvia ens
ha convertit en eterns estudiants.
Després va marxar a Londres per especialitzar-se en
temes fiscals i posteriorment va anar a Pequín. Com
va anar aquest canvi de rumb?
Ja portava uns quants anys en un despatx gran, que ha
actuat com a escola pels que comencen. Al cap dels
anys volia seguir formant-me, no em veia tota la vida
fent carrera al mateix lloc. A Londres vaig estudiar un
Màster en Lleis (LLM) especialitzat en dret d’empresa.
No obstant, no em preguntis per què, vaig començar a
estudiar xinès i tota una branca relacionada amb la reforma legal xinesa, el dret a la Xina i tot allò referent a la
regulació de les inversions estrangeres al gegant asiàtic.
Londres compta amb la SOAS, el millor college per a
qualsevol matèria relacionada amb l’Àsia i l’Orient mitjà.
Aquesta especialització em va portar lògicament a com-

plementar els meus estudis a la Universitat de Pequín i
al CEIBS de Xanghai. El programa era d’un any i me’n hi
vaig quedar tres.
El 2004 es va instal·lar a Pequín. En un país amb una
cultura totalment diferent per a vostè, com s’hi va
trobar? Quins valors i qualitats en destacaria de la
cultura xinesa?
Pequín al 2004 era tot un terrabastall de canvis constants, a les portes d’unes olimpíades i amb un creixement econòmic desmesurat. Tot això combinat amb un
entorn sec, molt contaminat i de dimensions extraordinàries. Per a qualsevol occidental un shock radical. I
així va ser, impactant. A l’ inici, va ser molt dur i frustrant. Vaig arribar a pensar que la vida era massa curta
per quedar-m’hi. Però, el meu amic Ben, xinès que vaig
conèixer a Londres, la meva parella, qui es va aventurar
amb mi, i una mica del meu esperit explorador m’hi van
fer quedar. Encara conservo el primer email que vaig
enviar als meus companys del despatx de Barcelona,
amics i familiars, alguns van quedar més preocupats que
alleujats. Pequín et dona la benvinguda amb el que el
que anomenàvem “el pequinazo” una espècie de cop
físic, anímic i moral que et deixa fora de combat. Amb
els mesos, no pas setmanes, et vas fent als nous hàbits
i vaig ser capaç de gaudir i apreciar tot el què la Xina té
per oferir. Com a qualitats destacaria, la força, l’optimisme, la resiliència, la col·laboració i l’obediència. Un país
que sempre mira endavant i no s’adorm mai als llaurers.
És més fàcil emprendre a la Xina que a Espanya?
Emprendre a la Xina no és més fàcil per a un occidental
pels obstacles culturals i les limitacions regulatòries. No
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obstant, si ho comparem com a sistemes paral·lels pels
nacionals de cada país sens dubte és més senzill a la
Xina que aquí. La Xina abraça les oportunitats, és ambiciosa, col·laborativa, competitiva, en tot s’han proposat ser
els millors. Enguany, no puc dir el mateix d’aquí, instal·
lats en la crítica, la divisió i el “no” a tot. Per sort, i sobretot a Catalunya, l’esperit emprenedor continua essent
fort i, malgrat els obstacles emprenem, posicionant-nos
com a primer hub tecnològic de creació d’empreses
(Startups) al Sud d’Europa.
De la Xina se’n va anar a Dhaka, Bangla Desh. La
coneixença amb Muahammad Yunus, Premi Nobel
de la Pau, va marcar un abans i un després en la seva
carrera professional? Què li va aportar?
Sens dubte. Muahammad Yunus i la seva tasca amb els
microcrèdits no deixa indiferent a ningú. Inclús com a
persona, té quelcom d’únic, la seva humilitat, practicitat i
senzillesa el fan especial. És un líder nat. De l’ experiència amb ell vaig aprendre molts dels negocis socials, la
seva gestió i el seu impacte, però el més rellevant va ser
obrir els ulls envers la importància del propòsit. Si vols
que la teva vida tingui sentit per a tu i per aquells que
t’envolten tingues un propòsit clar. El propòsit et manté
despert, curiós i viu, i et condueix cap al teu propi èxit
com a professional o, simplement, com a ésser humà.
El 2011 va fundar Social Car, la primera plataforma
online a Espanya que permet a particulars llogar els
seus cotxes i furgonetes a altres conductors particulars per hores, dies, setmanes o mesos. Com va
sorgir aquesta idea i quines dificultats es van trobar
per posar-la en marxa?
La idea sorgeix d’acord amb la voluntat d’innovar en el
camp de la mobilitat i sobretot com a reacció a la necessitat de dirigir-la cap a solucions més racionals i sostenibles. Ja al 2010 teníem clar que el model de mobilitat era
caduc i sobretot una amenaça per al medi ambient. La
proposta del carsharing aleshores encara no era madura
i tenia molt camp per explorar. El model de carsharing
sense flota pròpia, és a dir, proveir la plataforma per a
què les persones poguessin llogar el seu vehicle a d’altres que en necessitessin un és una proposta sostenible
tant econòmicament com pel medi ambient. El model
col·laboratiu ha funcionat, ja portem gairebé 10 anys fent
guanyar diners a la gent amb els seus cotxes i fomentat
un ús racional i compartit de mobilitat.
L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se. Es pot
parlar de què aquest model s’ha consolidat o encara no?
Sens dubte la tendència dels models col·laboratius ha
quallat. Veiem infinites empreses en el camp de la mobilitat compartida del qual en vàrem ser pioners, igualment
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en l’àmbit de l’habitatge i de l’entreteniment i contingut, d’entre altres. Podríem dir que ha estat la definició
d’economia col·laborativa que abans d’arribar a la seva
maduresa ja ha pivotat cap a un concepte més genèric
com és el d’economia de plataformes.

“La Xina abraça
les oportunitats,
és ambiciosa,
col·laborativa,
competitiva, en tot
s’han proposat ser
els millors.”
I precisament de la seva experiència en la defensa de
nous models de negoci fa uns anys va cofundar 19N:
consultora en l’àmbit de les polítiques públiques de
models digitals amb propostes disruptives. Es tracta
d’un retorn al món dels serveis?
La meva experiència com a jurista em va portar a dissenyar el model de SocialCar amb les ulleres de la legalitat. Això em va portar a ser la portaveu del sector, era
enguany de les poques persones que podia explicar el
fenomen col·laboratiu resolent al màxim els reptes legals
que el model posava de manifest. Mai vaig deixar d’assessorar a aquells que apostaven per models disruptius,
veient néixer nous conceptes innovadors que reptaven la
norma escrita. Avui d’això n’he fet professió ajudant sobretot al regulador a moure’s en l’entramat de la disrupció digital i, per altra banda, a l’empresari a entendre la
necessitat de seguir un determinat manual per a fer que
les seves propostes innovadores tinguin un llarg recorregut i puguin posar de manifest de forma clara el seu
impacte positiu a la societat.
Se la considera una de les cinquanta dones més
influents de l’emprenedoria a Europa. L’emprenedor
neix o es crea?
Aquest honor me’l va atorgar la revista del sector digital
“EU Startups”, a qui n’estic molt agraïda. Aquesta pregunta els faig als meus alumnes d’emprenedoria i encara
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genuïna, apostar per l’equitat, més representativa de la
societat, dins les seves primeres files.
S’ha trobat més obstacles en la seva carrera professional pel fet de ser dona? És partidària de les quotes
per tal que les dones arribin a llocs de responsabilitat?
Precisament al llarg de la meva carrera, on més obstacles vaig trobar pel fet de ser dona va ser durant la pràctica de l’advocacia, no per part dels meus companys i
companyes sinó per part dels clients. Trobar una dona, i a
més molt jove, tractant els seus assumptes els generava
certa desconfiança. Al despatx els nostres caps havien
de cobrir aquest aspecte, injust, ja que la feina l’acabaves fent tu. El meu cap sempre em deia abans d’entrar
a una reunió: posa’t les ulleres que sembles més gran.
Aquest comportament de desconfiança i en algunes
ocasions, sempre venia de persones d’una determinada
franja d’edat, educats en un món molt diferent. De totes
maneres, sempre tracto de mirar endavant i fer la meva
feina, si algú et posa obstacles pel gènere no deixa de
mostrar les seves limitacions al món.
no tinc una resposta correcta. Més aviat penso que
l’emprenedoria és una forma de viure ja que transcendeix l’àmbit professional i toca de ple la vida personal de
cadascú. Crec que l’educació rebuda i l’entorn familiar
en el que s’ha crescut són claus. Tornant a la primera
pregunta, no hi ha juristes a casa però sí empresaris.
L’emprenedoria és un terratrèmol on em sento plenament còmoda. No li passa a tothom. D’alguna manera
busquem allò que coneixem. Trobo totalment erroni allò
que diuen de què l’emprenedor/a surt de la seva zona de
confort. No n’he vist mai cap amb capa pel carrer.
És vicepresidenta de Foment del Treball i forma part de
diverses associacions. Com definiria el seu lideratge?
Moltes institucions han hagut de renovar-se com ha
estat el cas de Foment, i la missió de Sánchez Llibre de
rejovenir, feminitzar i modernitzar Foment. Entenc que
un perfil com el meu ha servit per acostar la institució
a aquests objectius i acostar la patronal a un sector en
el que no hi tenia presència pràcticament, el digital.
Igualment s’han promogut aquests valors a l’ICAB de la
mà de la seva degana, Mª Eugènia Gay i el seu equip,
per suposat, un canvi promogut pel col·lectiu d’advocats
que s’hi senten representats. Som una nova generació,
preparada i amb noves formes de fer que també ha de
tenir la seva veu i el seu espai. A més a més, aquesta
renovació és una bona oportunitat per a la visibilització
d’empresàries, emprenedores i professionals que ja som
una part important de la força productiva. Moltes institucions han fet l’exercici de mirar portes endins i, de forma

Quin aprenentatge li va portar el confinament i la
situació de post-pandèmia en què encara estem immersos?
Reafirmar la volatilitat de les coses i el fet de què tot
canvia a gran velocitat. Res és per a sempre. La pandèmia ha canviat hàbits, ha posat en valor i ha fet més
necessària la digitalització. Ens obliga a ser més flexibles
i creatius. També reforça la importància de diversificar, i
tenir sempre un pla B.
Té algun nou projecte en ment?
M’agrada involucrar-me en projectes d’impacte, i en
breu llençarem “Terap” una plataforma de contingut de
salut mental, que permet als terapeutes crear els seus
canals de subscripció dirigit a empreses, professionals o
particulars. En la meva opinió, l’ansietat i l’estrès seran
la pròxima pandèmia. La salut mental és un àmbit que
hem de cuidar tant individualment com des de les pròpies empreses.
Quin consell donaria a l’advocacia?
Destacaria la importància de formar-se de forma constant, ja no en la seva disciplina jurídica, sinó també en
tot allò referent a la tecnologia, la digitalització i noves
tendències. Igualment, cuidar de la salut, tant la física
com la mental. Els advocats són professionals sotmesos
a molta pressió, sempre sota compliments de terminis preestablerts. A més, injustificadament, afegim a
la professió una cultura un pèl absurda de fer jornades
interminables que acaben derivant en una pèrdua de
productivitat, concentració i motivació importants.

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Incorporar un programa d’inclusió i diversitat a l’empresa
augmenta la capacitat de captació de talent i millora la
imatge de marca, a més de percebre avantatges fiscals
força rellevants i poder complir amb la LGD (Llei General
de la Discapacitat), que comporta l’obligació de contractació d’un 2% per equips de més de 50 persones.

AURA FUNDACIÓ,
LLUITANT PER A LA
INCLUSIÓ AL MÓN
LABORAL
A Catalunya, existeixen centenars de fundacions i entitats que treballen cada dia vetllant pels drets i la inclusió
en societat d’aquelles persones que han nascut amb
alguna discapacitat intel·lectual.
Concretament a Barcelona, va obrir les portes fa trenta-tres anys Aura Fundació, amb un gran equip de professionals que treballen per un objectiu comú: aconseguir
que els usuaris i usuàries de l’entitat tinguin una feina
digna, en una empresa i situació normalitzada. Aquesta
metodologia s’anomena treball amb suport, atès que
Aura Fundació fa el seguiment i acompanyament tant de
la persona treballadora, com de l’empresa, per tal que la
inclusió sigui efectiva.

Actualment, l’èxit de la fundació rau en els més de 400
contractes acumulats en 300 empreses de reconegut
prestigi. És la clara demostració que, amb suport i acompanyament de fundacions com AURA, la relació professional entre una persona amb discapacitat intel·lectual i
una empresa ordinària és possible.
Les persones participants de la fundació comencen, de
forma voluntària, a rebre formació inicial des dels quinze o
setze anys aproximadament. Un cop entren en el programa
laboral, Aura Fundació els estableix un pla individualitzat,
centrat en les seves capacitats i ambicions professionals.
Es treballa l’autonomia personal, les habilitats socials i l’actitud a la feina amb l’empresa i els companys.
Abans de la signatura d’un contracte, com qualsevol
altra persona treballadora, els usuaris i usuàries d’Aura
Fundació fan un període de pràctiques en l’empresa. El/
la preparador/a laboral de l’entitat sempre està al costat
de l’empresa i de la persona amb discapacitat intel·lectual. Des de les pràctiques fins a la jubilació.
La fundació obre els braços a totes aquelles empreses
responsables amb la inclusió, motivades a fer un canvi
real en la societat. El treball sol ser l’element social més
transformador per a les persones amb discapacitat i per
la resta. Si vols fer aquesta pas endavant, contacta amb
Aura Fundació a través del correu info@aurafundacio.org
o al telèfon 934 177 667.
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EL REAL DECRETO-LEY 14/2021:
LA DOVELA FALTANTE
Ignacio Rigau Tussell
Col·legiat Núm: 45.254

El Gobierno de España quiere rebajar el nivel de temporalidad en la Administración Pública, es decir, reducir la plantilla de empleados temporales que sirven
a las instituciones estatales, autonómicas y locales.
Nuestro sector público se sirve de entre 300.000 y
800.000 funcionarios interinos, según las fuentes
que consultemos, y este asunto se ha convertido en
un debate de plena actualidad al estrecharse el cerco
sobre el Estado en los frentes judicial, político y económico. Repasémoslos sucintamente.
Por un lado, los fondos europeos de recuperación
Next Generation EU imponen a España, entre otros,
el compromiso de reformar el sistema de acceso a la
función pública: no sólo exigen al Estado flexibilizar y
profesionalizar las instituciones, sino alcanzar un porcentaje de temporalidad inferior al 8%.
Al frente comunitario se le añade el nacional: los partidos españoles han tomado el testigo y promueven
iniciativas que impetran del Gobierno una respuesta.
Son de destacar, por ejemplo: la Proposición No de
Ley aprobada el 24 de marzo de 2021 por la Junta

General del Principado de Asturias, a instancia de Podemos; la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic, debatida
el 19 de julio de 2021 en el Parlament de Cataluña
gracias a la CUP; o el pacto de reforma del Estatuto
Básico del Empleado Público que Esquerra Republicana consiguió arrancar al Ejecutivo en la última sesión
de control de julio.
Vayamos, en fin, al más interesante de los panoramas: el judicial. No son pocos los procesos judiciales
abiertos ante la jurisdicción contencioso-administrativa
por funcionarios interinos en reclamación de su estabilidad, en los que el recurrente suele pedir el reconocimiento individualizado de su situación de abuso
y fraude de ley. En conexión con tal reconocimiento,
se alega que la forma de enmendar el abuso es la
declaración de fijeza del funcionario interino. En otras
palabras, que, como sucede en el sector privado, la
concatenación o prórroga excesivas de nombramientos en principio temporales resulten en la estabilización del funcionario en su puesto de trabajo. Vale
decir que su triunfo judicial derogaría la potestad de
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la Administración empleadora de cesar o recolocar ad
nutum al funcionario temporal.
Las pretensiones interinas gozan de un sugestivo respaldo jurisprudencial: la doctrina del Tribunal Europeo
de Justicia de la Unión Europea acerca de la aplicación
de la Cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo
de duración determinada (la Directiva 1999/70/CE del
Consejo de 28 de junio de 1999). El Alto Tribunal ha
declarado que se aprecia, casi como umbral objetivo, que se ha abusado de la figura del interino si se
rebasan los 3 o 4 años prorrogando o concatenando
nombramientos temporales (esta doctrina fue acogida
por la Sala Social del Tribunal Supremo, en la resolución 649/2021 de 28 de junio de 2021). Acreditado el
abuso, el TJUE entiende que, a falta de sanción específica, debe castigarse a la Administración infractora
otorgando al interino la condición de fijo y estable. Insiste el Tribunal en este principio, disipando las dudas
que pueden emerger de tan contundente categoría:
son las “autoridades” públicas nacionales (ejecutivas,
judiciales o legislativas) las competentes para declarar
la fijeza, incluso si tal declaración de fijeza se opone a
los principios constitucionales, en virtud del principio
de primacía del Derecho de la Unión.
El TJUE ha ido consignando la anterior doctrina en varias resoluciones, pero cabe destacar: la Sentencia de
11 de febrero de 2021 en el Asunto C-760/18 (conocido como el Caso Topikis), el Auto recaído en el asunto
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C-135/20 contra la Cámara Municipal de Gondomar
de 30 de septiembre de 2020 o la reciente sentencia en el Asunto C-726/19 de 3 de junio de 2021, que
resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Dicho esto, ¿en qué punto nos encontramos ahora?Pues el 8 de julio de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo
público. Esta disposición tiene dos funciones: por un
lado, establece límites objetivos y temporales al nombramiento de funcionarios; por otro, mandata a todas
las Administraciones Públicas a regularizar a su plantilla interina mediante procesos selectivos específicos.
De que no superarlos, el interino obtiene derecho a
percibir una indemnización. Ahora bien, ¿reviste dicha
Administración el carácter de sanción específica por
abuso de temporalidad? De no entenderlo así, los interinos aún tienen argumentos para reclamar su fijeza
judicialmente, lo que no es cosa menor.
Por si fuera poco, el Real Decreto-ley 14/2021 tuvo
un agonizante paseo parlamentario: el pasado 21
de julio parecía que no conseguiría ser convalidado,
pero el Gobierno y el Grupo Parlamentario Republicano acordaron tramitarlo en octubre de 2021 como
un proyecto de ley del que aún sabemos bien poquito. Aún tiene que correr mucha tinta (¡jurídica!)
sobre este tema.

LA LEY ORGÁNICA 8/2021: LA
PROTECCIÓN INTEGRAL A LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
FRENTE A LA VIOLENCIA, UNA
OPORTUNIDAD PARA LA ABOGACÍA
Análisis de esta importante reforma dirigida a proteger a la niñez y la adolescencia
frente a la violencia, tras recorrer una larga tramitación, durante una década, hasta su
aprobación definitiva, que responde al imperativo de derechos humanos, basado en el
Objetivo 16 de la Agenda 2030, y se presenta como un importante hito para la Abogacía.

Carlos Villagrasa Alcaide
Col·legiat Núm: 18.415

L

a Ley Orgánica dirigida a proteger a la niñez y
la adolescencia frente a la violencia, tras recorrer una larga tramitación, durante una década, hasta su aprobación definitiva, con más de
200 enmiendas, no solo responde al imperativo de derechos humanos, basado en el Objetivo 16 de la
Agenda 2030, de “poner fin al maltrato, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños”, sino que, además, con un enfoque centrado en
el Pacto de Estado contra la violencia de género, se presenta como un importante hito para la Abogacía, en su
intervención profesional hacia la protección de la infancia
y la adolescencia frente a las diversas modalidades de
violencia, entre las que destacan, por su gravedad, las
agresiones y los abusos sexuales, aunque la respuesta
legal de tolerancia cero, contempla su transversalidad:
física, psicológica, verbal, e incluso institucional.
El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, ya había
instado al Estado español, en 2018, a la aprobación de
esta ley, que debía ser análoga, en cuanto a su alcance,
a la existente sobre la violencia de género, garantizándose el derecho del niño, niña o adolescente a crecer en
entornos libres de violencia, teniendo en cuenta los índices de criminalidad y victimología de los delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales hacia menores de edad,
cifrados por el Ministerio de Justicia, ya en el año 2019,

en un 46.2% de las víctimas (con 7.250 niños/as identificados/as), sin detrimento de la constatada invisibilidad
de los casos que no se denuncian, y de la impunidad
que, hasta ahora, se daba cuando la víctima se atrevía
a expresarlo, a una edad madura, en la que el delito ya
había quedado prescrito.
Esta iniciativa legislativa se denominó “ley Rhodes”, en
referencia al pianista anglo-español, activista en la denuncia de abusos sexuales a la infancia, y que él sufrió
por su profesor de educación física, fallecido antes del
juicio, presentándose, por Save The Children, medio
millón de firmas, en abril de este año, para urgir a su
aprobación.
Con una finalidad preventiva, esta Ley vigente ofrece un
destacado reto profesional para la Abogacía, en sus objetivos de mejora del sistema de protección a la infancia y
de atención a la discapacidad, y en la intervención efectiva ante situaciones de riesgo y desamparo, para facilitar
y defender el acceso, en igualdad de oportunidades, al
ejercicio y la exigibilidad de sus derechos.
La Ley establece medidas de protección, detección
precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados
y recuperación de las víctimas, facilitando, a través de la
especialización inicial y continuada, la implantación de
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buenas prácticas que eviten su victimización secundaria,
mediante la corresponsabilidad pública-privada.

la abogacía, en orden a facilitar a sus miembros programas de formación continua en esta materia.

Los aspectos más destacables y novedosos de la Ley,
para la Abogacía, pueden resumirse en los siguientes
puntos:

g) Se establece, imperativamente, la obligación de denuncia por parte de la ciudadanía ante cualquier indicio
de violencia infantojuvenil; se refuerza la legitimación
activa y se instaura el derecho a la asistencia jurídica
gratuita de las personas menores de edad víctimas de
violencia; y se constituye un/a coordinador/a de bienestar y protección en todo centro educativo, -y también
en los centros de menores tutelados/as que pasan a ser
supervisados por el Ministerio Fiscal-, que debe servir
de enlace para la prevención o, en su caso, intervención
y denuncia de situaciones delictivas de violencia. A tales
efectos, también se crean unidades especializadas de
los Cuerpos Policiales para su investigación y actuación.

a) La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
a través de la regulación de la prueba preconstituida de
las víctimas o testigos menores de 14 años o con discapacidad necesitados de especial protección, en fase
de instrucción, resultando excepcional su declaración en
juicio, para evitar su victimización secundaria.
b) La modificación del Código Penal que, además de
incluir entre los delitos de odio el edadismo y la aporofobia, extiende el inicio del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, a la edad de 35
años de la víctima, en vez de a su mayoría de edad, para
evitar la impunidad, al comprobarse la lenta asimilación
psicológica de la decisión de denunciarlos.
c) La modificación de la Ley General Penitenciaria, mediante la instauración de programas específicos para
quienes sigan condena por este tipo de delitos a fin de
evitar la reincidencia, endureciéndose las condiciones
para la concesión de permisos y la libertad condicional,
aunque se cuestionaran, en su momento, sus pretendidos efectos preventivos o disuasorios de la criminalidad,
por el Grupo de Estudios de Política Criminal, compuesto
por unos doscientos penalistas.
d) Se refuerza y redimensiona el Registro Central de
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos,
como obstáculo para desarrollar actividades que supongan un contacto habitual con personas menores de
edad, y se conecta con el Registro Unificado de Maltrato Infantil.
e) Además de negarse legalmente el llamado “síndrome
de alienación parental”, por su falta de aval científico, se
prevé la privación de la potestad parental cuando en el
proceso de separación o divorcio se revele causa para
ello, la mayor atención a la posible sustracción de los/
as hijos/as por su progenitor/a, o ante el desacuerdo
sobre los cambios de domicilio. La familia, heterogénea
y diversa, debe ser, en todo caso, como la escuela, un
marco de seguridad y de respeto a los derechos de la
niñez y la adolescencia.
f) Es esencial la formación y especialización, no solo del
personal al servicio de la Administración de Justicia, sino
también, por mandato legal, a través de los colegios de

h) Se dota de la condición de agente de la autoridad al
personal funcionario de los servicios sociales, pudiendo
recabar la colaboración policial, sanitaria o de cualquier
servicio público que fuere necesaria para su intervención, a lo que habrá que prestar mucha atención, para
evitar posibles situaciones de indefensión de las familias, o de las propias niñas, niños o adolescentes frente
a la Administración.
Ciertamente esta Ley pretende garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes a su integridad frente
a cualquier forma de violencia, en su enfoque multidimensional, con atención especial a los ámbitos de internet y de las redes sociales, así como a las situaciones de
acoso entre iguales, constatadas sus graves repercusiones sobre la vida, la salud y el libre desarrollo psicológico
y emocional, ante el alarmante aumento actual de los
índices de autolisis e ideación suicida en la adolescencia,
derivados de la autoestima menoscabada.
Deberíamos prestar especial atención a su derecho a la
información y asesoramiento, a ser escuchados/as, debidamente, especialmente en todo proceso administrativo
o judicial, con especial exigencia para la Abogacía que,
por su actividad profesional tiene una función esencial
en cuanto a la defensa cualificada y la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes, e incluso en la prevención y evitación de la violencia, presidida esa función
por el respeto a sus derechos y por la consideración de
su interés superior.
Los retos que se presentan para la Abogacía van más
allá de la sensibilización, se dirigen a la acción, hacia la
especialización, por la que se consiga la protección efectiva de los derechos de la infancia, de la adolescencia y
de las personas con discapacidad..

EN CURS L’AVANTPROJECTE
DE REFORMA DE LA
LLEI CONCURSAL.
ENS ESCOLTARAN?
Anàlisi de les propostes presentades des de l’advocacia en el tràmit d’ audiència pública
d’ una nova reforma de la llei, per a transposar al nostre ordenament la Directiva (UE)
2019/1023, de modificació de la de Reestructuració i Insolvència.

Pau Ballvé i Reyes
Col·legiat Núm: 25.175

E

l 3 d’agost, abans que fes un any de l’entrada en vigor del Text Refós de la Llei Concursal, el govern va sotmetre a audiència
pública una nova reforma de la llei, per a
transposar al nostre ordenament la Directiva (UE) 2019/1023, de modificació de la de Reestructuració i Insolvència.

El termini es va estendre fins al 25 d’agost, i això va
permetre a tots els participants en les al·legacions
(centenars d’advocats i economistes de totes les corporacions professionals de l’estat relacionades amb
la insolvència) aprofitar les vacances per a aquesta
tasca.
S’espera que aquest hivern, un cop processades les
al·legacions, s’iniciï el tràmit parlamentari ordinari de
la reforma.
De l’esborrany presentat pel govern, en destaquen:

1.

Per a persones físiques, el blindatge del crèdit públic, que quedaria fora de l’exoneració. A més, la

NO SEMBLA QUE
L’AVANTPROJECTE, TAL COM ESTÀ
PROPOSAT, I PER SI
SOL, SERVEIXI PER
A UNA EFECTIVA
TRANSPOSICIÓ
DELS MANDATS
DE LA DIRECTIVA,
TOT I QUE ÉS INDUBTABLEMENT
UN PROJECTE DE
REFORMA DE
GRAN ABAST

simple existència
d’infraccions administratives (tributàries) doloses -de
qualsevol naturalesa i quantia- impediria l’accés a
l’exoneració d’altres passius. Per a
molts deutors, de
ben segur significaria l’adeu a la
segona oportunitat.
Tot i així, algunes
normes millorarien
el procediment,
con l’exoneració
sense liquidació
prèvia del patrimoni (permetent
mantenir l’habitatge i els actius
afectes a l’activitat,

Món Jurídic · #336 · Agost/Setembre 2021

amb certs requisits), l’eliminació del requisit d’intent
previ d’acord extrajudicial i la intervenció de la mediació concursal per a accedir a l’exoneració màxima, i la
reducció del pla de pagaments als tres anys en alguns
casos.

2.

Un nou procediment per a les “microempreses”
amb menys de 2 milions de facturació o passiu, i
menys de 10 treballadors, basat en l’autorresponsabilitat. Tramitació telemàtica per part de l’empresa al Jutjat Mercantil. Sense advocat ni procurador obligatoris
i sense administració concursal, en principi. Liquidació
amb una plataforma online pública.

3.

Els plans de reestructuració (antics acords de
refinançament), d’inici extrajudicial, amb noves
regles com les que permetrien l’arrossegament de
classes de creditors dissidents, la nova figura de l’expert reestructurador, i la possibilitat d’acudir-hi amb
més antelació, en cas de mera probabilitat (es diu
“risc”) d’insolvència (en línia amb els projectes d’un
sistema d’alertes primerenques).

4.

La voluntat de reformar el procediment concursal
per a fer-lo més eficient, amb reducció de terminis i un molt discutible sistema d’incentius i càstigs a
l’administració concursal per a assolir-ho (l’AC sempre
en reb a qualsevol reforma concursal...), i importants
canvis al conveni, la liquidació i la qualificació.

5.

Canvis competencials: els concursos de persona
física no empresària cap als jutjats mercantils, i
les reclamacions per retard de vols i altres als jutjats
de primera instància.
No sembla que l’avantprojecte, tal com està proposat,
i per si sol, serveixi per a una efectiva transposició
dels mandats de la directiva, tot i que és indubtablement un projecte de reforma de gran abast.
En primer lloc, perquè suposa un clar retrocés en el
benefici d’exoneració del passiu insatisfet (el conegut
com a BEPI) que no sembla que pugui casar, sense
forçar el text, amb la Directiva 2019/2013 esmentada,
que preveu que els “empresaris insolvents tinguin
accés almenys a un procediment que pugui desembocar en la plena exoneració de deutes” (art. 20), i
estableix les excepcions en un sentit invers al del
prelegislador estatal (mala fe, creditors més necessitats que el deutor, o la relació taxada de l’art. 23.4,
que no inclou els deutes públics). No és coherent que
la incorporació a l’ordenament d’una norma destinada a harmonitzar l’exoneració plena del passiu dins la
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Unió, doni lloc a una regulació estatal més restrictiva
que la d’abans, sense respectar el text de la Directiva.
En segon lloc, perquè la simplificació i agilització de
procediments no pot consistir en la supressió del
dret de defensa. L’assistència lletrada del deutor ha
de romandre obligatòria en el procediment mercantil
d’insolvència. Les conseqüències d’una sol·licitud de
concurs sense advocat poden ser severíssimes per
al deutor, atès el contingut ampli dels delictes d’insolvència punible, i l’automatisme de la qualificació
culpable en casos
d’inexactitud greu
(p.e. art. 689 de
SI S’ESCOLTA
l’esborrany, que
L’ADVOCACIA, I
diu “El procediLA NORMA FINAL ment especial es
com a
RECULL LES SEVES qualificarà
culpable, en tot
cas, quan el deutor
PROPOSTES,
hagués comès
ALMENYS LES
inexactitud greu
DE MÍNIMS, ENS
en qualssevol dels
formularis (...)”).
DONAREM PER
Cal garantir que la
SATISFETS I
persona insolvent
arribi al jutjat ben
TORNAREM A
acompanyada i asESTUDIAR
sessorada, i en el
cas de la persona
GUSTOSAMENT
física, que també
ELS SEUS 755
tingui accés al mecanisme de justícia
ARTICLES.
gratuïta.
En tercer lloc,
perquè a més
d’incentivar els
administradors concursals per a que corrin, i a més de
reduir terminis judicials de cinc a tres dies, cal dotar
correctament de mitjans a l’administració de justícia,
per a evitar els colls d’ampolla que alenteixen els procediments (com ara passa amb la publicació al BOE o
la subhasta judicial electrònica). L’èxit del nou sistema
de liquidació (s’eliminen els plans de liquidació), i del
procediment per a microempreses, dependrà del bon
disseny, operativitat, i de l’efectiva implantació a l’oficina judicial, dels portals informàtics previstos.
Si s’escolta l’advocacia, i la norma final recull les
seves propostes, almenys les de mínims, ens donarem per satisfets i tornarem a estudiar gustosament
els seus 755 articles.

ACOMIADAMENTS
COVID I LA
PROHIBICIÓ
D’ACOMIADAR
La Secció analitza els diferents criteris utilitzats en els pronunciaments judicials que,
afegits a la manca de claredat normativa en relació a aquesta matèria, han provocat una
considerable inseguretat jurídica en l’àmbit de les organitzacions empresarials.
Secció de Dret Laboral ICAB

L

a carència d’uniformitat en els pronunciaments i la falta de claredat normativa sobre
aquest tema, han generat un polèmic debat
sobre la limitació de “la prohibició d’acomiadar” prevista a l’article 2 del Reial Decret Llei
(RDL) 9/2020, que ha provocat una considerable inseguretat jurídica sobre qualsevol tipus de decisió crítica de la
plantilla d’una empresa.
La primera qüestió que s’ha de plantejar i que suscita
dubte és determinar quan l’extinció laboral examinada es
troba afectada per aquesta limitació. És a dir, si la situació de l’empresa junt amb l’extinció examinada s’engloben dins l’àmbit d’aplicació de la nova normativa o bé es
remeten a l’aplicació de la regulació ordinària.
En aquest sentit, els pronunciaments judicials fins a dia
d’avui han utilitzat dos criteris notablement diferenciats
en quant a l’aplicació de la referida prohibició:
D’una banda existeix una línia interpretativa que dona
prioritat a la relació de causalitat directa amb els efectes
de la COVID-19. En virtut d’aquesta, l’article 2 esmentat
només estaria prohibint les extincions de contractes de
treball la causa de les quals versés sobre les pèrdues de
l’activitat com a conseqüència directa o immediata de la

pandèmia i crisis sanitària que perdura actualment. Això
és degut a la pròpia remissió d’aquest precepte a l’article 22 del Reial Decret Llei 8/2020.
Tot i així, ens trobem davant un problema en l’aplicació
d’aquest criteri, ja que existeixen conclusions contradictòries en casos pràcticament idèntics. Això és
degut a l’ambigüitat del concepte de “relació directa” o
“immediata”. Més concretament, en els casos d’acomiadaments col·lectius (ERE) derivats de la pèrdua de
contractes mercantils com a conseqüència de la pandèmia, en la que ens trobem davant criteris oposats. És
per això que Sentencies com la del Tribunal Superior de
Justícia de Cataluña, d’11 de desembre de 2020, han
declarat la inaplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei
9/2020 al considerar que encara que la causa última i
mediata dels acomiadaments sigui la COVID-19, la causa
directa i immediata és la resolució del contracte mercantil de prestació de serveis. No obstant, i en la seva contradicció, trobem un altra tipus de pronunciaments en
sentències pràcticament idèntiques com la del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, de 25 de novembre de
2020, les quals es posicionen declarant aplicable l’article
2 mencionat anteriorment, a l’afirmar que “sí que concorre una causalitat absoluta i directa” entre l’acomiadament col·lectiu i la COVID-19.
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D’altra banda, ens trobem amb sentències i resolucions
que apliquen un criteri alternatiu segons el qual es fa
dependre l’aplicabilitat de l’article 2 que estem tractant
en aquest escrit, al caràcter temporal o estructural de la
causa de l’acomiadament. Això es tradueix en el següent;
tant sols l’acomiadament per causes empresarials (estructurals) quedaria al marge d’aquesta prohibició. Seguint
aquesta vessant, això es limitaria a aclarir que si l’adversa
situació que travessa
l’empresa és temporal o conjuntural,
EN PRIMER LLOC
només estaria legiCAL CONSIDERAR timada aquesta per
I TENIR EN COMP- aplicar mecanismes
de flexibilitat interna,
TE EL CRITERI
com en aquest cas
s’han aplicat els
TEMPORAL (....) I
ERTES.

EN SEGON LLOC
CAL TAMBÉ ANALITZAR TOTES LES
CIRCUMSTÀNCIES
EMPRESARIALS
PRÈVIES (....)

Tenint en consideració les sentències
senyalades, i amb
les corresponents
interpretacions, el
fet que la causa
al·legada tingui el
seu origen en la
COVID-19 no hauria
d’excloure la consideració com a causa
estructural ni per
tant la no aplicabilitat de l’article 2 del Reial Decret Llei al que hem estat
fent referència fins al moment. Serà necessari, en tot
cas, dur a terme un anàlisi casuístic en què es tinguin en
compte algunes de les circumstàncies següents:
En primer lloc cal considerar i tenir en compte el criteri
temporal. Doncs si l’acomiadament s’ha produït durant
els inicis de la pandèmia és difícil d’argumentar que la
naturalesa de dit acomiadament sigui estructural. En
segon lloc cal també analitzar totes les circumstàncies
empresarials prèvies com és l’evolució de l’empresa
dels últims mesos, les comptes de pèrdues i guanys, els
balanços de l’empresa, etc.
Amb ordre i en quant a la qualificació de l’acomiadament; improcedent o nul i procedent per fixar una possible indemnització addicional, cal referir-nos en síntesi a
les tres possibles qualificacions existents a l’actualitat.
NUL·LITAT (tesi minoritària) STSJ Astúries núm.
772/2021, de 30 de març (RS 384/2021); SSTSJ País
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Basc nº 119/2021. Argumentació: art.2 RDL 9/2020 es
constitueix com una norma de dret necessari, i pel joc
dels arts. 6.3 i 6.4 de l’CC, tot i que el legislador no hagi
previst la conseqüència de nul·litat de l’acomiadament,
aquesta és la conseqüència lògica en relació amb la finalitat perseguida de protecció de l’ocupació, amb un rang
efectiu similar al de protecció dels drets fonamentals.
IMPROCEDÈNCIA (tesi majoritària): SSTSJ Catalunya, de Madrid, Galícia, Aragó i Castella-Lleó / Valladolid
subscriuen aquesta tesi. En resum aquesta tesi diu que
l’art. 2 RDL 9/2020 no conté una prohibició d’acomiadar,
únicament, de forma excepcional i temporal, limita les
causes “justificatives” d’una decisió extintiva per causes
objectives, en el context de la pandèmia. La inexistència
de causa justificada no comporta nul·litat, sinó exclusivament improcedència, perquè no contenint una prohibició
d’acomiadar, tampoc entra en joc l’art. 6.3 de l’CC, que
sanciona amb nul·litat dels actes contraris a normes prohibitives; així mateix, l’acomiadament fraudulent, ex. art.
6.4 CC no comporta nul·litat, sinó improcedència.
PROCÈDENCIA (pràcticament no utilitzada): Causes independents a la pandèmia: pèrdua de la contracta o causes econòmiques prèvies a la pandèmia. Per finalitzar,
seria interessant el plantejament d’una qüestió. Seria
possible fixar una indemnització addicional per els acomiadaments qualificats com a improcedents? Diferents
postulacions trobem sobre aquest tema.
A favor d’una indemnització addicional trobem sentencies com ara la STSJ de Catalunya nº 2273-2021, de
23 de abril (RS 5233/2020). Aquestes sentències que
estan a favor fonamenten el seu argumentari en l’article
10 del Conveni 158 OIT on valoren el caràcter inadequat de la indemnització tassada o la classifiquen com
a insuficient. Els requisits que s’exigeixen per aplicar
aquest argument són: acreditació de la “notòria i evident
insuficiència de la indemnització legal” i existència de
il·legalitat, frau o abús de dret en la decisió extintiva, a
més d’una acreditació i concreció dels danys i perjudicis
addicionals derivats de l’acomiadament.
En quant a la postura contradictòria a l’aplicació d’una
indemnització addicional, trobem també diferents sentències com ara la STSJ Madrid nº130/2021, de 1 de
Març (RS 596/2020) i nº 195/2021 de 18 de Març (RS
136/2021). La fonamentació jurídica d’aquesta corrent
contrària radica en l’aplicació del mateix article 10 del
Conveni mencionat, però amb una interpretació diferent;
no contempla la fixació de la indemnització addicional
ni tampoc que la mateixa hagi de tenir efectes “dissuasòris”.

FUNCIONS PÚBLIQUES ICAB

DADES SOBRE DEONTOLOGIA,
HONORARIS, ESTRANGERIA I
TORN D’OFICI
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 d’Honoraris, de Deontologia, Estrangeria i Torn d’Ofici
COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA I INTRUSISME
PROFESSIONAL: PUBLICACIÓ I ENTRADA EN
VIGOR DEL NOU ESTATUT GENERAL DE
L’ADVOCACIA ESPANYOLA (EGA) II PART.
Al flaix documental del passat trimestre ens fèiem
ressò de la publicació al BOE, del 24 de març de 2021,
amb el número 4.568 (pàgina 33.597 i següents), de la
reforma elaborada pel Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), del nou EGA, sota la forma de
Reial Decret (RD) número 135/2021, de 2 de març, i
ens fèiem ressò, igualment, de les principals novetats
de la norma, que introdueix, a nivell estatal, i amb respecte –lògicament- a les competències autonòmiques
en aquesta matèria, un bon nombre de novetats, tant
en funció de l’adequació i modernització de la norma
a les diferents modificacions legals operades des de
l’aprovació, l’any 2001, de l’anterior EGA, algunes de
caràcter substancial, com la denominada Llei Òmnibus, de 2009, de lliure accés a les activitats de serveis
i al seu exercici, altres de caràcter expressament innovador (polítiques socials, conciliació de la vida familiar i
professional, política de qualitat, formació, etc.), i d’altres directament dirigides a l’adequació de la norma a
la realitat tecnològica i l’ús dels seus mitjans (articles 1
a 118), com en la introducció de novetats substancials
en l’àmbit disciplinari, amb introducció de la responsabilitat disciplinària de les societats professionals, o dels
tutors o tutores en les pràctiques externes dels cursos
o màsters d’accés a la professió ( articles 119 a 141).
El nou EGA va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2021,
segons disposa la Disposició Final Quarta del RD, per
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tant la seva vigència ja és plena, malgrat algunes especialitats de caràcter transitori en relació, fonamentalment, als procediments disciplinaris derivats de fets
succeïts abans de l’entrada en vigor, o iniciats amb
anterioritat a la mateixa.
I en l’ordre disciplinari, que no hem d’oblidar que, per
raó del que disposen els articles 120è.1 de l’EGA, i
l’article 62è.1, lletra a) de la Normativa de l’Advocacia
Catalana (NAC), serà d’aplicació als col·legiats i col·legiades a Catalunya en les seves actuacions fora de l’àmbit territorial de Catalunya. S’ha de destacar que el nou
EGA presenta importants novetats, tant en la determinació dels tipus infractors i la seva gravetat, com en les
sancions aplicables, novetats respecte l’anterior EGA
que es poden qualificar, sense cap mena de dubte, de
rellevants en quant a la individualització de les conductes infractores, el seu detall i la severitat en la seva
correcció.
El nou EGA disposa, als seus articles 124è a 126è, la
relació detallada dels tipus infractors de la normativa
professional, des dels tipus molts greus, als greus i
lleus, i de la seva lectura destaquem:
A).- Que com a conductes infractores molt greus s’introdueixen, entre altres, la condemna per delictes amb
penes greus, sense vincular-les a què ho siguin per
delictes comesos en l’exercici de la professió (lletra b),
el que entenem que pot comportar crítiques i fins i tot
dubtes en quant a la seva legalitat, en suposar una sanció accessòria no contemplada al Codi Penal; la renúncia
o abandonament de la defensa del client si es crea indefensió; la indeguda percepció d’honoraris en designes
del Torn d’Ofici; la retenció o apropiació de quantitats
corresponents als clients, el que entenem que excedeix
de l’àmbit competencial col·legial, ja que és un pronunciament de l’orde jurisdiccional penal; el no respectar el
compliment de sancions; o la vulneració del deure de
quarantena establert a l’article 20è, 2, lletra c) del EGA.
B).- Que com a conductes infractores greus, es consideren, entre altres, a l’article 125è conductes considerades anteriorment lleus, com poden ser la manca de
respecte a companys o companyes en l’exercici de
les tasques professionals; la inducció al client a l’impa-
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gament dels honoraris d’altres companys o companyes;
l’incompliment dels deures d’identificació; la manca
de respecte als altres operadors jurídics; l’impagament
de quotes col·legials; l’incompliment de les obligacions com a membres de Juntes de Govern; la condemna penal per delictes lleus comesos en l’exercici de la
professió; o l’exercici sota la influència de l’alcohol o les
drogues.

sol·licitant i posarà en coneixement dels interessats l’import dels drets econòmics a satisfer d’acord
amb l’escala de l’article 2 del Reglament, indicant el
número d’expedient de la Comissió. El sistema de
cobrament serà per càrrec bancari al compte corrent
indicat per la persona col·legiada pel pagament de les
quotes col·legials, si no s’ha manifestat altre mitjà de
pagament.

C).- I que com a conductes lleus es preveuen novetats,
entre d’altres, com la de no consignar el número de col·
legiat o col·legiada en la primera intervenció en un procediment.

Per emetre el dictamen la Comissió ha de disposar almenys de la documentació següent:

Aquest recull extens i molt més detallat que a l’anterior EGA, s’ha de posar en concurs amb les sancions
que es regulen a l’article 127è, en què, en relació al
projecte inicial, ha desaparegut la sanció econòmica alternativa per a les sancions per infraccions molt
greus, que segueixen sent objecte de correcció amb
l’expulsió del Col·legi professional, o la inhabilitació
en l’exercici professional entre un any i dos anys; i
en quant a les conductes infractores greus o lleus ha
mantingut la novetat del projecte inicial, consistent en
la possibilitat de sancions econòmiques (multes), fins
a 10.000.-€ per les infraccions greus, i 1.000.-€ per les
lleus, mantenint-se les possibilitats d’inhabilitació fins
a un any per a les infraccions greus i fins a quinze dies
per a les lleus.

b) L’informe previ que, en el seu cas, s’hagués emès
per part de la Comissió.

COMISSIÓ D’HONORARIS
La funció principal de la Comissió d’Honoraris és la
d’emetre els dictàmens o informes preceptius i no
vinculants en els incidents d’impugnació per excessius
dels honoraris de l’advocacia en taxació de costes i
jura de comptes, que preveuen els articles 246 i 35 de
la LEC, respectivament.
La seva tramitació està regulada en els articles 3 i 4 del
Text Refós del Reglament de la Comissió d’Honoraris,
aprovats per Acord de la Junta de Govern de l’ICAB de
17 de setembre de 2019.
Rebuda la sol·licitud per part del Jutjat o Tribunal corresponent, la Comissió n’acusarà recepció a l’òrgan

a) La minuta objecte del dictamen.

c) El pacte d’honoraris, full d’encàrrec o pressupost
acceptat pel client, si s’escau.
d) La taxació de les costes, quan es tracti d’un incident d’impugnació de costes.
e) Els escrits d’impugnació, i en el seu cas d’oposició
a la impugnació.
f) Els dictàmens pericials, de contingut econòmic, que
constin a les actuacions.
g) Els escrits d’al·legacions i la sentència o resolució
judicial de les actuacions, o en el seu defecte les pretensions inicials de les parts i els acords assolits.
h) Qualsevol altre document necessari per valorar l’actuació professional realitzada.
La Comissió d’Honoraris comprovarà la suficiència
de la documentació i, en el seu cas podrà requerir de
l’òrgan sol·licitant documents addicionals que caldrà
aportar en un termini de 10 dies hàbils des del requeriment. Transcorregut aquest termini sense que siguin
aportats s’arxivarà l’expedient, i es retornaran les actuacions al Jutjat o Tribunal, sense més tràmit. I això,
sense perjudici que per part de l’òrgan sol·licitant es
torni a enviar l’ofici corresponent amb la documentació
necessària.
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Comprovada la suficiència de la documentació i
un cop aportada aquesta, en el seu cas, la Comissió elaborarà una proposta de dictamen que
sotmetrà a l’aprovació de la Junta de Govern.
Tan aviat la Junta de Govern aprovi el dictamen,
la Comissió l’enviarà al Jutjat o Tribunal sol·licitant, junt amb tota la documentació rebuda, i
procedirà al cobrament dels drets, segons l’art.
2.2.b) del Reglament.
Així, el pagament dels drets serà a càrrec de la
defensa lletrada minutant en cas que se li minori la minuta, o bé de l’impugnant si aquella es
confirma. No obstant això, si el tribunal resol en
sentit contrari al d’aquesta Corporació, la part
que hagi pagat els drets podrà posar-ho en coneixement de la Comissió d’Honoraris, amb còpia
de la resolució judicial i se li retornarà l’import
abonat.
D’acord amb l’article 2 ressenyat, per determinar els drets econòmics s’aplicarà sobre la base
imposable de la minuta objecte de l’informe la
següent escala:
A aquests drets econòmics s’hi afegiran els impostos corresponents.
IMPORT MINUTA

DRETS ECONÒMICS

Fins a 1.000,00 euros

50,00 euros

Entre 1.001,00 euros i
3.000,00 euros

70,00 euros

Entre 3.001,00 euros i
15.000,00 euros

150,00 euros

Des de 15.001,00 euros

150,00 euros + 1% (import minuta – 15.000,00
euros).

L’informe previst en els articles 246 i 35 de la
LEC no és vinculant. L’incident d’impugnació per

excessius dels honoraris de l’advocacia en taxació de costes i jura de comptes serà resolt pel
Lletrat o Lletrada de l’Administració de Justícia
mitjançant Decret. Contra aquest es pot interposar recurs de revisió i contra la Interlocutòria que
resolgui aquell no es pot interposar cap recurs
(article 246.3 LEC).
L’article 35.2, paràgraf quart, de la LEC preveia
que el Decret dictat en seu d’un incident d’impugnació per excessius dels honoraris de l’advocacia reclamats a través del procediment de
jura de comptes no era susceptible de recurs. Si
bé, aquest paràgraf va ser declarat inconstitucional i nul per Sentència TC (Ple) 34/2109 de 14
de març. A data d’avui també es pot interposar
recurs de revisió.

COMISSIÓ D’ESTRANGERIA: LA RESIDÈNCIA DERIVADA DELS NACIONALS D’UN
TERCER ESTAT, FAMILIARS D’UN CIUTADÀ DE LA UNIÓ QUE NO HA EXERCIT EL
DRET DE CIRCULACIÓ I RESIDÈNCIA EN
UN ALTRE ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ.
L’article 20.2 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea reconeix als ciutadans de la Unió els
drets individuals de circulació i residència en el
territori dels Estats membres als ciutadans de la
Unió. Drets que no són reconeguts pel Dret de la
Unió als nacionals de tercers països.
Tanmateix, aquesta regla general es trenca en determinats supòsits específics. Primer quan, en virtut de l’article 7.2 de la Directiva 2004/38, el dret
que tot ciutadà de la Unió té a residir en el territori
d’un altre Estat de la Unió és ampliat als membres
de la família que siguin nacionals d’un tercer país
quan l’acompanyin o es reuneixin amb ell en l’Estat
d’acollida, sempre que el ciutadà europeu compleixi les condicions legals per residir-hi. Segon quan,
per aplicació de l’article 20.2 del TFUE, procedeix el
reconeixement d’un dret de residència derivat.
Si el reagrupament dels membres de la família
d’un ciutadà de la Unió que no ha exercit el dret
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de residència en un altre Estat membre queda al
marge del Dret de la Unió, resultant d’aplicació la
normativa nacional, en supòsits molt específics
serà d’aplicació aquell per reconèixer un dret de
residència derivat als familiars nacionals de tercers
Estats.
La raó de ser d’aquest dret de residència derivat
és la salvaguarda de l’estatut de ciutadà de la Unió,
que confereix a tot ciutadà europeu un dret fonamental i individual a circular i residir lliurament en
el territori dels Estats membres. Dret que es podria
conculcar si, degut a l’aplicació rigorosa del dret
nacional, es denegués el reagrupament del familiar
nacional d’un tercer Estat i comportés pel nacional
de la Unió l’obligació de fet d’abandonar el territori
de la Unió en el seu conjunt degut a la seva relació
de dependència amb aquell.
Així doncs, quan la sol·licitud de residència presentada per una persona nacional d’un tercer Estat,
familiar d’un ciutadà de la Unió que no ha sortit
de l’Estat del que és nacional, no compleix amb
els requisits legals per concedir el reagrupament,
l’Estat membre no pot denegar-la automàticament;
ha de permetre al sol·licitant presentar prova per
acreditar la possible presència d’aquesta situació
de dependència.
Però el concepte de relació de dependència té un
significat molt restrictiu i excepcional perquè aquesta relació de dependència únicament és possible
en casos excepcionals en els que, tenint en compte
el conjunt de circumstàncies rellevants, la persona
en qüestió no podria de cap manera separar-se del
membre de la família del que és depenent.
Dades de la Comissió d’Estrangeria en relació a les
actuacions fetes d’abril a juny de 2021
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COMISSIÓ DEL TORN D’OFICI I ASSISTÈNCIA
AL DETINGUT: L’ACCÉS A JUSTÍCIA GRATUÏTA EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL. Llei
1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG) i Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la
qual es regulen els drets d’accés a la informació,
de participació pública i accés a la justícia gratuïta
en matèria mediambiental (LIAM)
La LAJG en la seva disposició addicional segona reconeix el dret al benefici del seu contingut
material a una sèrie de persones jurídiques sense
necessitat d’acreditar insuficiència de recursos.
Entre elles estarien la Creu Roja Espanyola, diferents associacions de consumidors i usuraris per a
la defensa d’aquests d’acord amb l’article 2.2 de
la Llei 26/1984, de 19 de juliol, per la Defensa dels
Consumidors i Usuaris) així com associacions d’utilitat pública que tinguin com a finalitat la promoció i
defensa de persones amb discapacitat (d’acord amb
l’Article 2.2 de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, per a
la Defensa dels Consumidors i Usuaris).
Però entre aquestes persones jurídiques no s’ha
arribat a incloure per part del legislador a aquelles
que tenen com a objecte la protecció i defensa del
medi ambient tot i la ratificació d’Espanya del Conveni Aarhus de la Comissió Econòmica per a Europa
de l’ONU de desembre de 2004 (en vigor des del 31
de març de 2005) i la publicació de la Llei 27/2006,
de 18 de juliol en matèria mediambiental per crear
un marc jurídic per recollir els compromisos assolits
amb la signatura del conveni anteriorment referenciat i dur a terme la transposició de les Directives
2003/4/CE i 2003/35/CE.
Per tant, en l’aplicació de la LAJG per part dels
Serveis de Tramitació d’Assistència Jurídica Gratuïta dels Col·legis Professionals (SERTRA) i de les
diferents Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta (CAJG) s’ha vingut exigint en la tramitació dels
expedients presentats per associacions de defensa mediambiental el compliment dels requisits de
l’article 2.c.1º de la LAJG en quan a la necessitat
d’acreditar insuficiència de recursos així com la
declaració d’associació d’utilitat pública. La no pre-
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sentació de la documentació requerida implicava la
denegació del dret.
D’altra banda, la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la
qual es regulen els drets d’accés a la informació, de
participació pública i accés a la justícia gratuïta en
matèria mediambiental (LIAM) incorpora en el seu
text una mena d’acció popular legitimant a determinades persones jurídiques sense ànim de lucre
(article 22 LIAM), que tenen com a objecte social
la protecció del medi ambient, per recórrer actes i
omissions que puguin ser imputables a autoritats
públiques sempre que suposin vulneracions de la
legislació ambiental segons la normativa vigent en
la matèria (article 18.1 LIAM).
Tot i l’anterior, l’acció regulada en l’article 22 LIAM
requereix del compliment d’una sèrie de requisits
per part de les persones jurídiques legitimades que
estableix l’article 23.1) LIAM:
a) Que tinguin entre els fins acreditats en els seus
estatuts la protecció del medi ambient en general o
d’algun dels seus elements en particular.
b) Que s’hagin constituït legalment almenys dos
anys abans de l’exercici de l’acció i que exerceixin
de manera activa les activitats necessàries per assolir els fins previstos en els seus estatuts.
c) Que segons els seus estatuts desenvolupin la seva
activitat en un àmbit territorial que resulti afectat per
l’actuació, o, si s’escau, omissió administrativa.
Serà l’apartat 2 de l’article 23 LIAM el que atribueix el
dret a l’assistència jurídica gratuïta a les persones jurídiques sense ànim de lucre que reuneixin els requisits anteriors si bé “....en els termes previstos en la Llei 1/1996,
de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta...”
Aquesta redacció, en part ambigua, és la que ha fet
que s’hagin vingut aplicant les previsions de la LAJG en
quan a requisits i no només els continguts en la LIAM.
Han estat algunes resolucions del Tribunals Superiors de Justícia, però sobretot dues Interlocutòries
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del Tribunal Suprem, de data 18 de juliol de 2018, i
13 de març de 2019, les que han suposat un aclariment a l’ambigüitat interpretativa plantejada:
“..La exigencia del artículo 2 de la Ley 1/1996 para
las personas jurídicas allí reseñadas en general y
para el ejercicio de acciones de cualquier clase -que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar- no
es aquí exigible.
De lo contrario resultaría innecesaria o inútil la
previsión expresa del artículo 23.2 para el ejercicio
de acciones por las personas jurídicas sin ánimo de
lucro de este precepto.
En consecuencia, por aplicación estricta del artículo 23.2 -que en otro caso sería superfluo-, procede
dicho reconocimiento.” (Interlocutòria del Tribunal
Suprem –Sala Contenciosa Administrativa de data
13.3.2019)
Afegir, en la mateixa línia interpretativa, el contingut
de la recent Interlocutòria nº 283/2021 de 21.4.2021
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
peça separada de resolució de justícia gratuïta
83/2019-BL, en la que es considera que:
“........l’article 22 de la Llei 27/2006, reguladora dels
drets d’accés a la informació, de participació pública
i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient,
reconeix una legitimació per acció popular a qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre que
compleixi els requeriments que estableix l’article
23........”
“........Per tant, l’àmbit d’accés a les prestacions de
justícia gratuïta inicialment establert a la Llei 1/96
va quedar ampliat per la Llei 27/26 a entitats la finalitat de la qual sigui la defensa del medi ambient en
els termes citats...”
Atenent a aquestes resolucions per part del Tribunal
Suprem i d’alguns Tribunals de Justícia una possible solució per evitar conflictes interpretatius podria
passar per incloure les previsions de la Llei 27/2006
en una propera modificació de la LAJG.
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ÁRABES UNIDOS
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DEL 8 AL 12 DE
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EL LEGAL LINK A
DUBÁI

El ICAB, el Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en Barcelona y Foment del Treball Nacional expusieron como la abogacía puede expandir su
negocio en los EAU en el marco de un webinar que
tuvo lugar el pasado 17 de junio, titulado “Expande tu
negocio en los Emiratos Árabes Unidos (EAU)”.
La diputada del Colegio de la Abogacía de Barcelona,
Rosa Peña, el cónsul General del Consulado General
de los Emiratos Árabes Unidos de Barcelona, Majid
Alfalasi, y el director del Departamento Internacional
de Fomento del Trabajo, Kilian García, fueron los encargados de presentar la sesión, que se subdividió en
tres bloques para poder exponer y analizar con detalle
el tema central del webinar.
A continuación, facilitamos una crónica de los aspectos
más relevantes que se dieron a conocer durante el acto.
Las últimas reformas legislativas en el Emirato de
Dubái buscan más que nunca la inversión de capital extranjero y que empresas se establezcan en el Emirato.
El país tiene ya alrededor de 45 “free zones”, es decir,
áreas claramente orientadas al comercio con condiciones fiscales favorables a la creación de empresas. Con
las últimas reformas de la UAE Commercial Companies Law (Ley de Sociedades de los Emiratos Árabes
Unidos), más que nunca es el momento para considerar Dubái como una opción de negocios.
Uno de los cambios claves ha sido la eliminación
del requisito de tener un socio local (emiratí) con un
capital del 51%. Este principio se aplicaba onshore
(fuera de las “free zones” antes mencionadas). Con
el nuevo cambio, no será obligatorio en todas las empresas: con la nueva reforma, la ley da a las autoridades de los EAU el poder para decidir las actividades
económicas que debido a su “impacto estratégico”
continuarán teniendo un porcentaje de capital emiratí. Este análisis se realizará caso por caso y será el
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Gobierno el que establecerá cuánto capital debe ser
atribuido a un socio local.
Este cambio (que se traduce en la trasposición de la
UAE Commercial Companies Law siendo ahora aplicable el Federal Decree-Law número 26 de 2020) se
une a las recientes modificaciones en materia como
visados que ofrecen condiciones más generosas para
residir en los EUA como golden visas– visados que se
otorgan en función del tipo de trabajo y por reconocimiento del Gobierno de EAU. Dichos visados permiten
a extranjeros vivir, trabajar y estudiar en los EUA sin
necesidad de un sponsor local (hasta ahora, para residir en los EAU era necesario tener un sponsor a través
del trabajo o estar bajo el visado de un familiar), se
emiten por una duración de 5 o 10 años, y se pueden
renovar de forma automática. Se conceden a inversores, empresarios, talentos especializados e investigadores en diversas materias relacionadas con temas
científicos y de conocimiento, así como estudiantes de
doctorado y similares con un claro perfil científico.
Los EAU tienen un sistema fiscal libre de impuestos en salarios y, no disponen de una ley federal que
regule en materia fiscal para empresas. Cada Emirato incorpora decretos fiscales que son aplicables en
cada territorio. Además, a nivel general, una empresa
que se instale en el país cuenta con ventajas fiscales
notables comparadas con países de la EU, puesto
que hay impuestos específicos según el sector pero
no existe un impuesto sobre sociedades como tal.
En 2018, se introdujo el impuesto de valor agregado
(IVA), con un valor del 5%. Fue el primer impuesto
generalizado que el Gobierno de los EAU estableció
para impulsar los ingresos del país. Existe otro impuesto para productos especiales como el tabaco o la
comida rápida que están implantados en el país. El alcohol también tiene un impuesto especial ya inmerso
que eleva su precio. El petróleo tiene un precio bajo
comparado con España debido a la abundancia, pero,
una vez más, se trata de un impuesto básico.
Asimismo, los EAU han reconocido recientemente el
Estado de Israel, con el que se han establecido vínculos comerciales y se planean mayores lazos. A ello se
suma que están situados estratégicamente, con conexiones a todo Oriente Medio así como puente para
destinos como el Sureste Asiático, convirtiéndose en
un punto clave para explorar otros mercados cercanos.
Por todo lo mencionado, Dubái se ha convertido en
uno de los destinos con mejores perspectivas empresariales, con un crecimiento anual del 3.9% (2019
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– Fondo Monetario Internacional). En este marco, el
Colegio de la Abogacía de Barcelona ha organizado
una Misión Jurídica o Legal Link, para que los colegiados y colegiadas tengan la oportunidad de visitar
Dubái y tener un primer contacto con las instituciones claves que cualquier empresario debe conocer
cuando empieza un negocio.

LEGAL LINK A DUBÁI
Con motivo de la celebración de la Exposición Universal de Dubái, el Departamento Internacional del ICAB
ha organizado entre el 8 y el 12 de noviembre una
Misión Jurídica en Dubái, con la colaboración del Consulado General de los Emiratos Árabes en Barcelona.
El objetivo de esta misión es la proyección internacional de los colegiados y colegiadas del ICAB y de sus
respectivos despachos.
El programa incluye entre otras, la Visita al DIFC
(International Financial Center), al DMCC, Free Zone
and Global Trade; al FDI Department of Economic
Development, Government of Dubái; la visita a despachos de Abogados de Dubái que sin duda ofrecen
una excelente oportunidad para establecer contactos

profesionales con la abogacía local; acceso a la EXPO
de Dubái y además una sesión de networking en el
Spanish Business Council y el Traslado day out a Abu
Dabi (recepción Embajada Española).
Esta misión es una magnífica ocasión para crear
oportunidades de negocio entre los colegiados y
colegiadas del ICAB y la abogacía de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU). ¡Participa! Disponéis de toda la
información en www.icab.cat

D’UN COP D’ULL

L’ICAB ASSISTEIX A L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
‘INNOVACIÓ TECNOLÒGICA AL SERVEI DEL PÚBLIC DE JUSTÍCIA’
El passat 29 de juny i en el marc de la celebració del Mobile World Congress 2021 la degana de l’ICAB, M.ª Eugènia
Gay, va assistir a l’acte de presentació del projecte “Innovació tecnològica al servei públic de justícia”, al costat de
Juan Carlos Campo, en aquell moment ministre de justícia, Aitor Cubo, director general de Transformació digital del
departament de Justícia, José A. Marín, degà del Col·legi de Notaris, Francisco Bañeres, fiscal superior de Catalunya i
Ángel Quemada, degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona.

VISITA INSTITUCIONAL A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

El passat 9 de juliol, la degana de l’ICAB, juntament amb el vicedegà de la Corporació, Jesús Sánchez, Mercè Caso,
exjutge degana de Barcelona; Cristina Ferrando, jutgessa degana de Barcelona; Àngel Quemada, degà dels procuradors de Barcelona i Carlos Berruezo, degà dels graduats socials de Barcelona van fer una visita institucional conjunta
a la Ciutat de la Justícia.
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L’ICAB POSA EN MARXA UN TORN D’OFICI SOBRE LA SEGONA OPORTUNITAT
El passat 23 de juliol l’ICAB va dur a teme un webinar per tal de donar a conèixer el mecanisme de la segona oportunitat entre l’advocacia. L’acte – organitzat per la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència a la Persona Detinguda i
Comissió de Normativa- va ser presentant per Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada responsable del Torn d’Ofici i
Assistència a la Persona Detinguda de l’ICAB i per Yvonne Pavia Lalauze, tresorera i diputada responsable de Seccions de l’ICAB. La conferència va comptar amb la participació dels membres del Grup de Treball de l’ICAB de segona
oportunitat Miguel Ángel Salazar García i Octavio Gracia Chamorro i de l’advocada Gloria Díaz Ballester. En el marc
d’aquest acte també es va donar a conèixer la posada en marxa d’un Torn d’Ofici especialitzat en Segona Oportunitat
per a què persones en situació d’insolvència puguin reprendre la seva vida. #FormacióICAB

L’ICAB PRESENT EN EL WORLD LAW CONGRESS, UNA CITA IMPRESCINDIBLE
DE REUNIÓ I TROBADA PER A L’ADVOCACIA INTERNACIONAL
L’ICAB va participar els dies 5 i 6 de juliol en el WorldLawCongress, una cita ineludible amb el món de l’advocacia internacional que va tenir com a objectiu recordar la figura de la jutge Ruth Bader Ginsburg, una dona que va lluitar pels
drets dels més vulnerables i que va promoure la igualtat d’homes i dones a través del Dret. La degana del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona va actuar com a conductora del Congrés.

D’UN COP D’ULL

ANÀLISI DE L’AVANTPROJECTE DE REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL
La Comissió de Normativa del Col·legi va celebrar el passat 29 de juliol un webinar amb l’objectiu d’analitzar l’avantprojecte de reforma de la Llei Concursal que té per objecte adequar el mecanisme de la segona oportunitat a la directiva
europea. La conferència va ser presentada per Jesús Sánchez, vicedegà de l’ICAB i president de la Comissió de Normativa i moderada per Yvonne Pavía, tresorera de l’ICAB, i Martí Batllori Bas, advocat i professor de Dret Mercantil UdG.
Van participar com a ponents: Matilde Cuena Casas, catedràtica de Dret Civil de la Universitat Complutense de Madrid

S’ESTUDIEN ELS EFECTES ANUL·LATORIS SOBREVINGUTS DESPRÉS DE LA
SENTÈNCIA DEL TC DE 14/07 QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL L’ESTAT
D’ALARMA
En el marc de la formació de l’ICAB, el passat 29 de juliol es va celebrar un webinar per abordar i estudiar quins són
els efectes anul·latoris sobrevinguts després de Sentència del TC de 14|07 que declara inconstitucional l’Estat d’Alarma. L’acte va ser presentat per la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, i moderat per Jesús Sánchez García, i Joaquim
de Miquel Sagnier, vicedegà i secretari, respectivament, del Col·legi. Es va comptar com a ponents amb Gabriel
Capilla Vidal, director de l’àrea de Sector Públic, l’advocat Pau Feu Fontilla, i de la diputada de la Junta Susana Ferrer.
#FormacióICAB
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ANÀLISI DE LA FUTURA REFORMA DE LA LEGISLACIÓ DEL SÒL
Sota el títol ‘La futura reforma de la legislació del sòl’ la secció de Dret administratiu de l’ICAB va organitzar el passat
14 de juliol un webinar per analitzar els canvis que pot comportar aquesta normativa. L’acte va ser presentat per la
diputada de la Junta de Govern de l’ICAB Susanna Ferrer, i va comptar com a ponents amb Joan Manuel Trayter, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i Gabriel Capilla, advocat director de l’àrea de Sector Públic.
#FormacióICAB

JORNADA A L’ICAB SOBRE LA PROTECCIÓ INTEGRAL DELS DRETS DE LA
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
El passat 15 de juliol es va celebrar una Jornada sobre la protecció integral dels drets de la infància, l’adolescència
i les persones amb discapacitat per tal d’abordar l’abast de les noves reformes legislatives. L’acte, organitzat per la
Comissió de Normativa i la Secció de Dret de la Infància i de l’Adolescència de l’ICAB, va ser presentada per Mª Eugènia Gay i Jesús Sánchez, degana i vicedegà, respectivament de l’ICAB. La jornada va comptar amb la participació
de ponents de primer nivell i va ser una ocasió excel·lent per reflexionar sobre la protecció social, econòmica i jurídica
dels i les menors i persones amb discapacitat.#FormacióICAB

D’UN COP D’ULL

L’ICAB PROMOU LES RELACIONS INTERNACIONALS
El passat 22 de juliol la degana de la Corporació, M.ª Eugènia Gay, va mantenir una reunió amb Alessandro Pieralli,
membre CRII representant de Florència. L’ICAB aposta de forma decidida en la promoció de les relacions amb els
col·legis de l’advocacia amb els quals està agermanat.

EL COL·LEGI APOSTA PEL LIDERATGE FEMENÍ AMB EL CURS DE DIRECTIVES

El passat 23 de juliol va finalitzar el ‘Curs de Desenvolupament per a Directives’, una iniciativa de l’’ICAB amb la qual vol
mostrar el seu compromís per promoure tant el talent com el lideratge femení, tot facilitant formació a advocades que vulguin formar part d’un Consell d’Administració amb èxit. Moltes felicitats a totes les participants! #FormacióICAB
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L’ICAB PRESENT EN LES JORNADES DE JUNTES DE GOVERN DELS COL·LEGIS
DE L’ADVOCACIA CELEBRADES A BILBAO

Una delegació de Col·legi de l’Advocacia de Barcelona -encapçalada per la degana, Mª Eugènia Gay, el vicedegà Jesús
Sánchez, i el secretari, Joaquim de Miquel,- va participar en les VIII Jornades de Juntes de Govern dels Col·legis de
l’Advocacia que es van celebrar a Bilbao del 8 al 10 de setembre amb l’objectiu d’abordar els principals reptes que
ha d’encarar la professió i els Col·legis, entre les quals cal destacar el secret professional, la publicitat o el futur de
les institucions. Durant aquestes Jornades es van premiar les millors pràctiques dels Col·legis sobre Deontologia,
Igualtat, Comunicació, Torn d’Ofici, solució de controvèrsies, drets humans, gestió i innovació, formació i serveis a
col·legiats. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona optava a les “best practices” en les categories de Comunicació,
Formació i MASC. En quant a aquesta darrera millor pràctica, l’ICAB es va retirar de la competició seguint la màxima
de mediació “ de què no podem competir contra nosaltres mateixos”, en referència a què en la mateixa categoria hi
participava el Consell de l’Advocacia Catalana amb el projecte “IN MEDIACIÓ 2021: Innovem, sumem i resolem”, que
va ser finalment guanyador d’aquesta categoria. Des de l’ICAB volem agrair el suport que vam rebre per part de la
resta de Col·legis participants.

EL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA GUANYA “LA BEST PRACTICE EN
MEDIACIÓ” AMB EL PROJECTE “MEDIACIÓ 2021: INNOVEM, SUMEM I RESOLEM”.
Gràcies a aquesta iniciativa els col·legiats de tot Catalunya han estat conscients de la rellevància de la mediació i
han pogut formar-se en tècniques de conciliació i negociació per aportar aquest punt de vista que fomenta la pau i la
cultura del pacte. A la fotografia hi apareix la degana de l’ICAB i presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, M.ª
Eugènia Gay, acompanyada de tots els degans i deganes de Catalunya.
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ALONSO TIMÓN, ANTONIO
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GAMERO CASADO, EDUARDO
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PALOMAR OLMEDA,
ALBERTO (DIR.)
Practicum procedimiento
administrativo común: 2021.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
ÁNGEL
El usufructo universal vidual
y el artículo 820.3 del Código
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Thomson Reuters Aranzadi,
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fiscales aplicados a la
institución familiar. Cizur
Menor (Navarra): Civitas
Thomson Reuters, 2020.
[336.225.622(46)Nañ]

DRET INTERNACIONAL
EMALDI CIRIÓN, AITZIBER, LA
SPINA, ENCARNACIÓN (EDS.)
Retos del derecho ante un
mundo global.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[341.1/.8:316.4Ret]
HERNÁNDEZ LÓPEZ,
ALEJANDRO
El Papel de Eurojust en la
resolución de conflictos
de jurisdicción penal
en la Unión Europea:
propuestas legislativas.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[341.649(4-672UE)Her]
JIMÉNEZ BLANCO, PILAR
Regímenes económicos
matrimoniales
transfronterizos: un estudio

la Unión Europea en la era
del Brexit: XXVIII Jornadas
AEPDIRI. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2021.
[341.176(4-672UE)Jor]
MOYA ESCUDERO,
MERCEDES (DIR.)
Plurinacionalidad y derecho
internacional privado de
familia y sucesiones.
Valencia: Tirant lo Blanch,
2020. [341.536Plu]
eBook Biblioteca Digital

DRET LABORAL
BLASCO PELLICER, ÁNGEL,
ALEGRE NUENO, MANUEL
(DIRS.)
El proceso laboral: Ley
36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción
Social. Valencia: Tirant
lo Blanch, 2021. 2 vols.
[331.16(46)”2011”Pro]
GORELLI HERNÁNDEZ,
JUAN
Horas extraordinarias:
delimitación, registro y régimen
jurídico. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[331.814(46)Gor]
GUTIÉRREZ ARRANZ,
ROBERTO
Tratado sobre sucesión de
empresa en las relaciones

MARTÍNEZ LAFUENTE, ANTONIO
Los gastos deducibles en el
Impuesto sobre Sociedades.
Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2021.
[336.226.12(46)Mar]

igualdad de género. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[342.722(46):347.156Kah]
LA MONEDA DÍAZ,
FRANCISCO

del Reglamento (UE) nº
2016/1103. Valencia:
Tirant lo Blanch, 2021.
[347.626(4-672UE)Jim]
eBook Biblioteca Digital
MARTÍN RODRÍGUEZ,
PABLO (DIR.)
Nuevo mundo, nueva
Europa: la redefinición de

laborales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[331.115.1(46)Gut]
HERRERA DUQUE,
MARIA JESÚS

BIBLIOTECA

Elecciones sindicales
y mandato de los
representantes unitarios
en la empresa. Madrid:
Lefebvre-El Derecho, 2021.
[331.88(46)Her]

LÓPEZ BALAGUER, MERCEDES
(DIR.)
El Trabajo a distancia en el RDL
28/2020. Valencia: Tirant lo Blanch,
2021. [331.1(46):004.7Tra]
eBook Biblioteca Digital
Memento express: novedades
sociales: 2021. Madrid: Francis
Lefebvre-El Derecho, 2021.
[331(46)Mem]
MENÉNDEZ SEBASTIÁN, PAZ
Facultades extintivas del
empresario en la era COVID.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[331.13(46)Men]
eBook Biblioteca Digital
ORELLANA CANO, NURIA
(COORD.)
Formularios prácticos:
social 2021. Madrid: Francis
Lefebvre-El Derecho, 2020.
[331.11(46)”2012”(083.2)For]
POQUET CATALÁ, RAQUEL
El Teletrabajo: análisis del
nuevo marco jurídico. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[331.1(46):004.7Poq]

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]).

La nueva supervisión del
gobierno corporativo de la
banca. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[657(46):347.72.036Est]
FERNÁNDEZ CARBALLOCALERO, PABLO
La propiedad intelectual de las
obras creadas por inteligencia
artificial. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2021.
[347.77:004.8Fer]

El contrato de cash pooling
en los grupos de sociedades:
aspectos contractuales,
societarios y concursales.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[347.722(46)Val]

DRET PENAL

DELGADO SANCHO, CARLOS
DAVID (COORD.); CASTRO
ROMERO, Mª VIRGINIA (COL.)
Responsabilidad civil ex-

HERBOSA MARTÍNEZ,
INMACULADA (COORD.)
El concurso y la conservación
de la empresa: hacia un
nuevo orden concursal. La
conservación de las empresas
a la luz del texto refundido de
la Ley Concursal: IX Jornadas
Concursales, Vitoria-Gasteiz.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[347.736(46)”2020”(063)Jor]
MÁRQUEZ LOBILLO, PATRICIA
El ejercicio de la dirección
unitaria en interés del grupo de
sociedades.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.722(46)Mar]
Memento práctico Francis
Lefebvre: sociedades limitadas:
2021-2022. Madrid: Francis
Lefebvre-El Derecho, 2021.[PRA]
PÉREZ RAMOS, TOMÁS, PÉREZ
RAMOS, CARLOS, PÉREZ
RAMOS, SANTIAGO (COLS.)
Formularios prácticos:
sociedades limitadas: 2021.
Madrid: Francis Lefebvre, 2021.
[347.724(46)(083.2)For]

ESTEBAN RÍOS, JAVIER

MACÍAS ESPEJO, BELÉN
El delito de malversación como
forma de corrupción política:
estudio dogmático y casuística
jurisprudencial. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2020.
[343.35(46)”2015”Mac]
MONTESDEOCA, DANIEL
Justicia restaurativa y sistema
penal. Valencia: Tirant lo Blanch,
2021. [343.1(46):304Mon]
eBook Biblioteca Digital
MUÑOZ RUIZ, JOSEFA
Respuesta jurídico-penal al
crimen organizado.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[343.341Muñ]
eBook Biblioteca Digital

delicto: guía práctica sobre la
responsabilidad civil derivada
de la comisión de determinados
delitos. A Coruña: Colex, 2020.
[343.296(46)”2015”Res]
eBook Biblioteca Digital
FEIJÓO SÁNCHEZ, BERNARDO J.
La Corrupción pública en
actividades económicas
internacionales del art.286 ter del
Código Penal como delito contra
el mercado. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2021.
[343.7Fei]

VALDÉS PONS, SILVIA

DRET MERCANTIL
CARRERAS TORRES,
JOSÉ LUIS
El asesoramiento empresarial.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[658:159.9Car]

sexting y stalking. Madrid: Iustel,
2020. [343.615(46)”2015”Llo]

LLORIA GARCÍA, PAZ
Violencia sobre la mujer en el
siglo XXI: violencia de control y
nuevas tecnologías: habitualidad,

NISTAL BURÓN, JAVIER (COORD.)
Memento práctico Francis
Lefebvre: penitenciario 20212022. Madrid: Francis Lefebvre-El
Derecho, 2021. [PRA]
PÉREZ MACHÍO, ANA ISABEL,
MATA BARRANCO, NORBERTO J.
DE LA (DIRS.)
La integración social del/la menor
víctima a partir de la tutela penal
reforzada. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[343.224.1(46)Int]
RAMÓN RIBAS, EDUARDO
Desobediencia, estado de alarma
y COVID-19. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2021.
[343.34(46)”2015”Ram]
eBook Biblioteca Digital
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RUIZ BOSCH, SACRAMENTO
La culpabilidad como categoría
fundamental del delito.
Las Rozas (Madrid):
Editorial jurídica Sepín, 2020.
[343.222(46)Rui]
eBook Biblioteca Digital
VARONA MARTÍNEZ, GEMA (DIR.)
Macrovictimización, abuso de
poder y victimología: impactos
intergeneracionales. Cizur Menor
(Navarra): Aranzadi Thomson
Reuters, 2021. [343.98Mac]

DRET PROCESSAL
ARANGÜENA FANEGO, CORAL,
HOYOS SANCHO, MONTSERRAT
DE (DIRS.); HERNÁNDEZ LÓPEZ,
ALEJANDRO (COORD.)
Garantías procesales de
investigados y acusados en
procesos penales en la Unión
Europea: buenas prácticas en
España. Cizur Menor (Navarra):
Aranzadi Thomson Reuters, 2020.
[343.137/.139(46):342.722Gar]
BRAN TEIXIDO, NAILA, PÉREZ
CASTRO, CARMEN TAMARA
(COLS.)

Jurisdicción voluntaria:
guía práctica sobre todos
los expedientes recogidos
en la Ley 15/2015, de 2 de
julio. A Coruña: Colex, 2021.
[347.919.1(46)”2015”Jur]
eBook Biblioteca Digital
COQUILLAT VICENTE, ÁNGELA
Formularios de denuncias y
querellas. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2021.
[343.1(46)”2015”(083.2)Coq]
HUALDE LÓPEZ, IBON

La tutela cautelar en los
procesos mercantiles. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[347.952.45(46):347.7Hua]
Memento práctico Francis
Lefebvre: Procesal: 2021. Madrid:
Francis Lefebvre-El Derecho,
2021. [PRA]
PALOMAR OLMEDA,
ALBERTO (DIR.)
Practicum acceso a la abogacía
y procura: preparación del
examen de acceso 2021.
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2020.
[PRA-347.965(46)Pra]
RUIZ RISUEÑO, FRANCISCO,
FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ
CARLOS (COORDS.)
El Laudo arbitral.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
[347.918(46)Lau]
eBook Biblioteca Digital

DRETS DIGITALS
GINÈS I FABRELLAS, ANNA
El trabajo en plataformas
digitales: nuevas formas de
precariedad laboral. Cizur
Menor (Navarra): Aranzadi
Thomson Reuters, 2021.
[331.1(46):004.7Gin]

GONZÁLEZ SAN JUAN,
JOSÉ LUIS
Enlaces en la web y derechos
de autor y conexos.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.
[347.78(46):004.7Gon]
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RECENSIONS
GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO
Práctica de los procesos de familia. Las
Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2021.
[347.919(46):347.627Gar]
Presentem i recomanem una edició renovada i
actualitzada d’un clàssic en aquesta matèria com va
ser en el seu dia l’obra d’Arturo Majada. L’editorial
publica una visió actualitzada de l’anterior, de
conformitat amb la nova realitat social amb un nou
títol “Pràctica dels Processos de Família” signada
per l’autor José Antonio García González. Presentada en doble suport
(paper i digital) ens trobem davant d’un veritable “Tractat sobre els
processos de Família”, amb legislació i concordances, comentaris
i jurisprudència relacionada i més de cent formularis i/o esquemes
processals. Prologat pel Mestre Vega Sala, aborda l’estudi dels
processos de capacitat, filiació, matrimonials, menors, en totes les
seves fases processals inclosa l’execució i el procediment de liquidació
en els règims econòmic matrimonials dels processos especials.
Constitueix en definitiva una obra d’obligada consulta i magnífica eina
de treball pels especialistes en aquesta matèria.
PÉREZ BES, FRANCISCO (COORD.)
Memento experto: ciberseguridad.
Madrid: Francis Lefebvre, 2021.
[342.738(46):004.056.5Mem]
Nou Memento de màxima actualitat coordinat
per l’advocat Francisco Pérez, especialista en
aquesta matèria i ex- Secretari General de l’institut
de Ciberseguretat fins a 2019. Estructurat en
12 capítols, aborda des de les consideracions
generals en matèria de ciberseguretat fins arribar
a l’auditoria i certificació en l’Esquema Nacional de Seguretat, passant
per les polítiques públiques, qüestions relatives a la governança i
seguretat, ciberseguretat com a dret fonamental digital, protecció
de dades i ciberdelinqüència o cibercriminalidat entre d’altres...
Ens trobem davant d’un catàleg d’estudis rigorosos i específics en
aquesta matèria, que endinsa al lector per entendre la complexitat d’
aquesta novedosa i fonamental matèria.
Procedimiento monitorio: aspectos
relevantes del procedimiento
monitorio: análisis normativo y
jurisprudencial. A Coruña: Colex, 2021.
eBook
[347.919(46)”2015”:347.28Pro]
Biblioteca Digital
Us presentem la primera edició d’ una guia
d’extraordinària utilitat i agilitat que aborda el
procés Monitori pas a pas tal com indica el seu
títol, tant des de la vessant dels aspectes més
rellevants del procediment com de l’anàlisi normatiu i jurisprudencial.
Estructurat en set capítols i acompanyat de formularis i esquemes “ad
hoc”, l’obra analitza els procés monitori com a procés civil especial,
el judici monitori en matèria de comunitat de propietaris, en matèria
de consumidors, el procés monitori notarial, el procés monitori penal,
el procés monitori laboral i el procés monitori europeu. Aquesta
guia es converteix en una eina fonamental per fer servir aquest
procediment ràpid en la reclamació de deutes dineraris, i facilita al
lector un contingut pràctic d’inestimable ajuda (en especial per la part
que reclama), atès que inclou casos pràctics comentats, resolució de
preguntes freqüents , anàlisi jurisprudencial i formularis d’interès.

ANIMUS JOCANDI
Setembre és un mes de nous propòsits i llegir més és sens dubte un bon repte. Per això des de la revista Món
Jurídic volem aprofitar per recomanar-vos novel·les escrites per companys i companyes de professió així com
obres escrites per altres professionals que han fet un donatiu de la mateixa a la biblioteca del Col·legi.
Us animem també a què si heu publicat recentment una obra i voleu donar-la a conèixer ens envieu un correu
electrònic a monjuridic@icab.cat amb la portada i un breu text explicatiu. També us demanen que faciliteu un
exemplar a la Biblioteca per fer créixer la col·lecció de llibres no jurídics escrits per l’advocacia.
‘El Joyero Real’,
de Joaquín Estruch Esteban
Un joier és misteri, intimitat, secret.
La novel·la d’aquesta història, com la
del joier real que la vertebra, alberga
la història del poder, de la humanitat,
dels fronts de batalla interminables,
dels salons, de les lluites socials, de
la lleialtat, de la venjança, de l’odi, de
l’ànsia de viure, de l’amor, tot això suportat pels personatges reals de la novel·la en el cosmos de situacions
tràgiques que protagonitzen els pobles europeus en la
primera meitat de l’apocalíptic segle XX. Els nostres
protagonistes viuen submergits en cops d’estat, revolucions socials i religioses, acaparadors de subministraments bàsics, bombardejos, assassinats i crims polítics i
revolucionaris, i tot això com a antecedent de la globalització, la postmodernitat i l’hedonisme del s. XXI.

“Método Septimana y... ¡acción!”,
de Francesc Anglí.
“Método Septimana y... ¡acción!” és
un llibre fresc i de lectura fàcil, que
promou la reflexió i l’acció per tal
d’aconseguir els propòsits que cadascú es plantegi.
En les seves pàgines es troben 50
relats curts,basats en experiències i
reflexions tant personals com professionals,que serveixen com a font d’inspiració. Al mateix
temps, s’explica una eina senzilla, eficient i efectiva,
basada en el cicle setmanal, amb l’objectiu que un cop
el lector hagi definit quins reptes vol assolir, tingui la manera d’aconseguir-los.
Una obra que fomenta una mirada positiva de la vida i
que anima a les persones a moure’s per aconseguir allò
que els il·lusiona.

guanyem en salut

Un diagnòstic a temps pot salvar-te la vida
Comptar amb la nostra assegurança de salut
és ara més necessari que mai:
·
·
·
·
·
·
·

Lliure elecció de centre i de professional mèdic.
Sense llistes d’espera.
Accés directe als especialistes.
Ràpida gestió de les proves mèdiques.
Cobertura vitalícia.
Tractaments mèdics innovadors i de qualitat.
Cobertura nacional i internacional en cas de viatge.

Contracta ara

i t’obsequiem amb un
bonus regal de 50 €
per a tu i per a cada un dels
membres de la teva família
que contracti l’assegurança,
que podreu bescanviar
en una àmplia varietat
de botigues.

Et decideixes? Truca’ns.
+ INFORMACIÓ:
T. 93 207 77 75
Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

| www.altermutua.com

CONSULTA’NS
| assessors@altermutua.com
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ROLEX
DAY-DATE
Elegida por visionarios y líderes mundiales, el Day-Date, con su icónica
visualización del día, vio la luz en 1956 y sigue siendo el símbolo de éxito y de prestigio.

#Perpetual

